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Introdução: Este trabalho intitulado “A Leitura Como Meio De Formação Tarefa 

Essencial Para A Promoção Da Cidadania Uma Ação Pibidiana” desenvolvido na 

Escola Estadual Belvinda Ribeiro do subprojeto Literatura Infanto Juvenil, nos permite 

entender que, a leitura como meio de formação e informação em tempos modernos no 

qual a TV, o computador e a Internet são peças chaves da sociedade é um grande 

desafio da escola.  Objetivo: desenvolver o senso crítico nas crianças diante da 

realidade, dando a elas, condições necessárias de fazerem escolhas pessoais para o seu 

futuro, o de sua comunidade e de seu país. Metodologia: Na realização do projeto, 

inicialmente, foi apresentado aos professores, através de encontros e palestras, que eles 

são primeiramente os motivadores e os transmissores dessa importante construção. 

Depois, através de aulas expositivas e dinâmicas, objetivou fazer uma ponte de relação 

de confiança entre professor e aluno, pois são estes os aspectos que se constituem num 

estimulo para que o aluno possa se perceber como cidadão, como ser social e histórico. 

Resultados: Os resultados observados a partir dos trabalhos realizados nos 

possibilitaram perceber de forma satisfatória o interesse dos alunos, bem como o 

desenvolvimento dos mesmos no que se refere à leitura. Notamos também a fixação dos 

conceitos apresentados, além de avanços no vocabulário e desenvolvimento da 

oralidade. Conclusão: Através do trabalho realizado concluímos esta etapa do projeto 

com êxito, tendo em vista que ao final das atividades foi realizada na sala de aula, 

exposições e apresentações de trabalhos onde os alunos tiveram a oportunidade de 

demonstrar as habilidades adquiridas especialmente de leitura de forma que os mesmos 

produziram seus próprios trabalhos e os apresentaram. Constatamos neste projeto que a 

leitura realmente foi uma excelente aliada para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas. 
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