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INTRODUÇÃO

 O ensino de leitura continua sendo um grande desafio e uma das maiores exigências da sociedade em relação a comunidade escolar.

 Avaliações externas apontam que os alunos concluem seus estudos sem atingir o nível adequando de proficiência.

 Portanto, necessita-se de propostas eficientes de ensino que promovam a aprendizagem dos alunos.

OBJETIVO

• O estudo de César (2015) mostra que antes de ensinar leitura em fase de alfabetização, é fundamental que o professor avalie o

repertório inicial, para que sejam planejadas atividades que vão ao encontro das reais necessidades dos alunos.

• Os dados do estudo de César e Moroz (2015), mostrou que ensinar leitura para os alunos do ensino fundamental envolvem diferentes

relações entre estímulos (som-figura-texto), ou seja, quando o professor elabora atividades envolvendo essas diferentes relações,

promove a aprendizagem do aluno.

• Com relação ao estudo Lerner, (2002, p. 27) o desafio é formar praticantes de leitura e de escrita e não apenas sujeitos que possam

decifrar o sistema de escrita.

• É importante ressaltar que os dados enfocam o ensino de leitura em nível inicial, sendo necessário investigar outras estratégias de

ensino que possibilitam formar usuários da leitura e escrita competentes. Cabe enfatizar que formar leitores que saberão escolher o

material escrito e adequado para buscar a solução de problemas que devem enfrentar e não indivíduos capazes apenas de oralizar um

texto selecionado por outro (LERNER, 2002).

• César, Llausas e Silva (2011) que analisaram o repertório de alunos do ensino fundamental e de EJA mostram que utilizar de recursos

tecnológicos (computador, software e jogos educativos, entre outros) como ferramentas no ensino de leitura, facilita a aprendizagem do

aluno, pois o mesmo recebe feedback imediato e, também, do professor, pois este tem disponibilidade para planejar outras atividades

com foco na aprendizagem dos alunos.

MÉTODO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentar estratégias de ensino de leitura que promovam a

aprendizagem dos alunos com a utilização de materiais que

tornam a pratica pedagógica desafiadora.

Essa pesquisa é bibliográfica. Foram selecionados diversos estudos que

enfocam o ensino de leitura na escola. Esses estudos, disponibilizados

em periódicos da área educacional, estão acessíveis nos sites da

CAPES e do CNPq. Os estudos selecionados foram categorizados por

títulos, analisados e sistematizados por meio de fichamento.

Fonte: imagem Disponibilizada e < www.......> 

O docente tem como objetivo desenvolver a competência leitora do aluno. A leitura abre

um mundo de possibilidades aqueles que sabem ler e escrever com autonomia, bem

como usar estratégias para cada tipo de leitura. Tais estratégias, exige por parte do

leitor uma pratica diferente, ler depende também das experiências vividas do indivíduo

para que o mesmos acionem seu conhecimento prévio para direcionar a trajetória da

leitura, ler é conhecer e dominar as formas de escrita, símbolos, códigos, sistemas de

relações para compreender de maneira eficiente o texto lido.
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