
PROJETO PEDAGÓGICO: OFICINA DA LETRA

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Título do projeto: Oficina da Letra

1.2 Linha temática: Literatura

1.3 Público preferencial: Alunos com idade entre 12 e 18 anos, cursando da 7ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio

1.4 Número máximo de alunos por Turma: 25

1.5 Período de realização: Março a dezembro de 2018

1.6 Local a ser realizado: Área interna da instituição, em ambientes abertos ou mesmo ao ar livre

1.7 Carga horária por encontro: 50 minutos

1.8 Carga horária total do curso: 48 horas

Coordenador da Oficina: João Paulo Guma

2. DADOS DO PROJETO

2.1 Objetivos

Objetivo Geral:
Criar um grupo de leitura, criação e declamação textual para adolescentes do Ensino Fundamental e Médio, buscando 
introduzir e produzir histórias de temas diversificados em representações literárias e sócio-históricas, relacionando com o 
contexto de ensino de leitura, escrita, literatura e artes além de, trabalhando através do lúdico e da criatividade, oportunizar 
situações que exigirá a fala, o corpo, a criatividade, a concentração, entre os diversos sentidos que a prosa e a poesia usam 
como ferramenta de comunicação e expressão.

Objetivos Específicos: 
- Exercitar e aprimorar a consciência e a linguagem oral e escrita; 
- Incentivar a leitura de poesia e prosa e propiciar suas produções com o domínio de elementos rítmicos; 
- Aprimorar o talento da oratória em cada aluno; 
- Refletir sobre a visão de mundo inerente a cada obra, traçando um paralelo com a atualidade;
- Fomentar o autoconhecimento em cada aluno;
- Explorar as possibilidades da palavra e desenvolver a sensibilidade estética.

2.2 Justificativa

Em tempos de redes sociais, onde os virais invadem o espaço da cultura realmente válida, a leitura torna-se mal direcionada e 
vemos essa consequência na escrita: vocabulário precário – reduzido e informal –, dificuldade de compreensão, erros 
ortográficos, poucas produções significativas dos alunos e conhecimentos restritos – quando muito – aos conteúdos escolares.
É imprescindível, portanto, desenvolver atividades que despertem o aluno à leitura e produção textual de forma lúdica e, 
nesse caso, ainda despertando ou potencializando a sensibilidade e/ou talento artístico de cada indivíduo.
A Oficina também vem, sobretudo, contribuir para a popularização da arte, trabalhando histórias da nossa cultura e 
aproximando o aluno da leitura, literatura e questões artístico-culturais, que têm enorme potencial para o processo de ensino-
aprendizagem, uma vez que estimulam a criatividade, a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo e a pesquisa, colaborando 
para a formação do educando, desenvolvendo aspectos sociais, afetivos, éticos e cognitivos, ao mesmo tempo em que reflete 
e relaciona as questões que envolvem o seu cotidiano com uma realidade social mais ampla.

2.3 Resultados esperados

Além da melhoria no desempenho em disciplinas relacionadas, esperamos que a Oficina também traga benefícios à imagem 
da Instituição, que passará a ser vista de maneira diferenciada, como aprimoradora dos múltiplos talentos de seus alunos, 
sensibilizando e direcionando-os, quem sabe, rumo à verdadeira vocação.

2.4 Métodos

A Oficina da Letra será desenvolvida no sentido de compreender atividades dinâmicas, práticas e lúdicas. Acontecerá na 
escola, em locais espaçosos, em ambientes ao ar livre ou mesmo em incursões em locais específicos relacionados com a arte. 
Os alunos, em dois encontros semanais de 50 minutos, realizarão o exercício do ler a si e ao outro, desenvolvendo a 
criatividade e a empatia. Serão realizadas rodas de leitura e escrita, com orientações sobre como tratar de cada estilo literário 
e/ou poético por meio de atividades interpretativas, dinâmicas e jogos pedagógicos voltados para o tema. A proposta agrega 
atividades de apresentações e participações em eventos internos e externos, ampliando os momentos culturais que ajudam a 



enriquecer a interação do aluno com sua capacidade de expressão criativa.
Em duas fases – com quatro meses, cada – a Oficina irá, na primeira, trazer ao aluno noções literárias básicas para, na 
segunda, focar no evento de culminância: um concurso literário e seu consequente recital para ser apresentado no evento de 
culminância pedagógica da instituição, com sua antologia registrada em livro, a ser vendido no mesmo evento.

2.5 Programa/ações previstas

- Diferenças narrativas: romance, novela, crônica, conto e microconto; 
- Técnicas de descrição, narrativa, diálogos e verossimilhança; 
- Ferramentas para construção de ambientes; 
- Técnicas para a criação de personagens; 
- Exercícios de tempo, ritmo, equilíbrio e fluência;
- Métodos de sustentação e desfecho; 
- Limites da história e revisão;
- Poesia: conceitos fundamentais, trovas, sonetos, cordéis e haicais;
- Trabalhando características do HQ: o encontro do desenho com a literatura;
- Técnicas de leitura e declamação;
- Visitas de autores convidados, palestras e bate-papo; 
- Participação em feiras de livros e encontros literários;
- Apresentação de pequenos recitais nos intervalos das aulas;
- Realização de um concurso literário, ensaios para apresentação de um recital e confecção de uma antologia dos participantes
como culminância do processo.
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2.7 Contrapartidas aos alunos participantes

Para incentivar a participação e continuidade dos alunos na Oficina, deverão ser creditadas bonificações nas notas, além da 
participação na culminância pedagógica da Instituição ser contemplada pela da Oficina.

2.8 Avaliação

Os critérios de avaliação serão a assiduidade, a quantidade, qualidade e evolução da produção textual, além da participação 
no evento de culminância.

2.9 Operacionalização

2.8.1 - Cronograma:

Etapas de 
Execução
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2.9.2 - Certificados

Para o coordenador do projeto SIM
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