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LEITURA LITERÁRIA NO SEGMENTO 
Alunos do Ensino Fundamental 2  

 
 
Caras mães, pais e responsáveis 
 
Neste ano, estamos passando por algumas mudanças no Ensino Fundamental 2. A 
maioria delas é do conhecimento das famílias desde setembro do ano passado – e 
sobre elas voltaremos a conversar em breve. Outras, porém, são mudanças que 
acontecem mais internamente, nem sempre do conhecimento de todos. 
 
A equipe de Língua Portuguesa está envolvida desde o final do ano passado na 
reformulação e planejamento de todo o trabalho que fazemos com a leitura literária 
no segmento do Ensino Fundamental 2. Nossa intenção é que os alunos e as alunas 
leiam mais no segmento, bem como que entrem em contato com diferentes gêneros 
literários e possam cada vez ler melhor e com mais autonomia. 
 
Refizemos as escolhas dos títulos para cada série, em função de critérios como a 
qualidade literária, a diversidade de gêneros, a diversidade de origem e a 
pertinência à faixa etária dos alunos. (Uma lista completa das nossas diretrizes 
para seleção de títulos está reproduzida ao final desta mensagem.)  
 
Além disso, cada série estruturará seu trabalho em torno de um tema literário que 
diz respeito aos objetivos de aprendizagem de Literatura que estão planejados para 
os diferentes anos do Ensino Fundamental 2 e aparecem nos Planos de Estudo que os 
alunos receberão na primeira aula de Língua Portuguesa. 
 
Resumidamente, os temas literários de cada ano são os seguintes: 

 
 

6º ano A oralidade 

7º ano O herói 
8º ano Arquitetura do contar 
9º ano Identidades 

 
 

Além disso, planejamos a realização de um evento literário anual, chamado 
Festival A Letra e os Caminhos, do qual voltaremos a falar em breve. 
 
No primeiro trimestre, os alunos e as alunas dos diferentes anos farão leituras 
compartilhadas de alguns títulos e leituras autônomas (sempre guiadas pelas 
professoras) de outros.  
 
Os títulos são os seguintes, para cada série: 



 
 

6º ano    

Título Autor(a) Editora Observações 

O Fazedor de 
Amanhecer 

Manoel de Barros Salamandra 
Com ilustrações de 
Ziraldo. 

A Mulher que Matou 
os Peixes 

Clarice Lispector Rocco 

Há duas edições da 
obra, na mesma 
editora. Uma delas, 
de capa dura, é 
pouco mais cara do 
que a de capa 
comum, mas muito 
mais bonita e 
interessante. 

O Violino Cigano e 
outros contos de 
mulheres sábias 

Regina Machado Seguinte 

 
 
 

 
* Solicitamos, sempre que possível, que sejam adquiridas estas edições. Os alunos terem todos a 
mesma edição facilita muito o trabalho em sala de aula. 

 
 

7º ano    

Título Autor(a) Editora Observações 

As Aventuras de 
Robin Hood 

Alexandre Dumas 
Zahar 

(tradução: Jorge 
Bastos) 

Livro de capa dura 
com 624 páginas, 
contendo os dois 
volumes de Robin 
Hood: “O Príncipe 
dos Ladrões” e “O 
Proscrito”. Deste 
último os alunos 

farão leitura 
compartilhada no 

primeiro trimestre; 
do primeiro, farão 
leitura autônoma 

mais adiante. 

 
* Solicitamos, sempre que possível, que sejam adquiridas estas edições. Os alunos terem todos a 
mesma edição facilita muito o trabalho em sala de aula. 

 
 

8º ano    

Título Autor(a) Editora Observações 

Alexandre e Outros 
Heróis 

Graciliano Ramos Record 
 
 
 

O Médico e o 
Monstro 

Robert Louis 
Stevenson 

Penguin 
(tradução: Jório 

Dauster) 

 
 
 

 



* Solicitamos, sempre que possível, que sejam adquiridas estas edições. Os alunos terem todos a 
mesma edição facilita muito o trabalho em sala de aula. 

 

 

9º ano    

Título Autor(a) Editora Observações 

Capitães da Areia Jorge Amado 
Companhia de Bolso 

(Companhia das 
Letras) 

 
 
 

A Cidade Ilhada Milton Hatoum 
Companhia de Bolso 

(Companhia das 
Letras) 

 
 
 

 
* Solicitamos, sempre que possível, que sejam adquiridas estas edições. Os alunos terem todos a 
mesma edição facilita muito o trabalho em sala de aula. 

 
 
O trabalho com a leitura literária em todos os anos do Ensino Fundamental 2 está 
planejado para se iniciar a partir da semana do dia 12 de fevereiro. Portanto, pedimos 
encarecidamente que até esta data (12/02, segunda-feira) os títulos já tenham sido 
providenciados e estejam com os alunos e as alunas. 
 
Os títulos dos trimestres vindouros serão apresentados em breve. 

 
Para o sucesso deste trabalho, será muito importante o envolvimento das famílias na 
leitura de seus filhos e filhas. Convidamos todos a participar desse processo! 

 
Atenciosamente, 

 
Equipe de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 2 
Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental 2 

 
 
Diretrizes internas para a seleção de livros 
 
Escolhemos leituras que... 
 

... permitam o planejamento de diferentes modalidades de leitura (leitura 
compartilhada ou semicompartilhada, leitura guiada, leitura autônoma). 

... componham uma diversidade de gêneros literários. 

... sejam adequados à faixa etária dos alunos, representando uma leitura que sempre 
encerre desafio, mas que seja possível para os alunos de cada série. 

... permitam discussões relevantes para a formação dos alunos como leitores, seja do 
ponto de vista estritamente literário, seja do ponto de vista dos temas em que tocam. 

... sejam oriundas de diferentes partes do mundo e de diferentes regiões do Brasil, 
representando uma diversidade equilibrada. 

... mesclem os clássicos com os contemporâneos. 

... atendam ao critério fundamental da qualidade literária (e, nos casos em que se 
aplica, da qualidade da tradução). 



... atendam ao critério fundamental de serem importantes para a bagagem cultural 
dos alunos. 

... se articulem a cada edição do Festival A Letra e os Caminhos. 

... se articulem, a cada série, ao Estudo do Meio proposto. 

... se reportem ao eixo temático, bem como ao tema literário, de cada série. 
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Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 

  
 

  

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

