
Programa Educação Científica e 
Ambiental sobre a Água.
Projeto Sala de Leitura



O que é o projeto Sala de Leitura? 

O Projeto Sala de leitura é um dos projetos que
integram o Programa de Educação Científica e
Ambiental – PEC&A.

Os objetivos do projeto são, sensibilizar a
sociedade para uma cultura que reconheça o
valor e estimule o uso racional e responsá-
vel da água e divulgar o 8° Fórum Mundial da
Água.



Material básico do Projeto Sala de Leitura
•Módulo

– (conjunto de 3 textos jornalísticos, com os respectivos Roteiros de Leitura)

• Texto jornalístico
– (reportagens, artigos ou análises, extraídos de jornais, revistas e sítios na 

internet)

• Roteiro de Leitura
– (perguntas orientadoras)

• Discussões orientadas, em pequenos grupos  sobre o módulo
– (após a leitura dos textos, conversas em grupo, e apresentação dos
textos e das respostas por todos os grupos)  

• Gabaritos dos textos e do módulo
– (definição do problema, respostas para os Roteiros de Leitura de
cada texto, integração dos textos que compõem o módulo, informaçõ-
es adicionais, conclusão)



Distribuição dos materiais

• Textos jornalísticos

• Roteiros de Leitura do 
texto

• Descrição do 
problema

• Textos + Roteiros

• Gabarito com as 
respostas dos Roteiros

• Informações adicionais

• Mecanismos para 
integrar os textos 

• Contextualização e 
conclusões sobre o 
problema

Material para os 
‘aprendizes’

Material para os 
‘facilitadores’



Por que a escolha de textos jornalísticos?

• Contextualizado

• Problematizado

• Atualizado

• Informativo ou analítico, opinativo

• Linguagem simples, direta, clara

• Curto, sintético

• Ilustrado (fotos, infográficos, diagramas)

• Acessível



Colaboradores para a Execução do Projeto

• Estudantes de cursos de Licenciatura, de diversas
áreas (Exatas, Humanas, Sociais, Letras e Artes),
inscritos no Projeto de Extensão Universitária.

• Professores e mobilizadores que coordenam e
acompanham as atividades dos grupos de
licenciandos, durante as ações de divulgação dos
módulos.

• Equipe gestora, com papéis de planejar,

supervisionar e monitorar a aplicação do

Projeto.



Participantes do projeto Sala de Leitura



Definição do módulo a ser 

aplicado.

Apresentação e explicação do 

Projeto Sala de Leitura para 

os estudantes.

Divisão da turma  em grupos 

(de 4 a 5 alunos).

Discussão à respeito dos 

textos, onde os facilitadores 

apenas guiam.

Distribuição dos textos e roteiros

de leitura para os grupos. As

perguntas do roteiro de leitura

foram respondidas em uma folha

e entregues para análise.

Entrega dos questionários 

para os alunos avaliarem a 

aplicação.

Aplicação - etapas do Projeto Sala de Leitura 
no CEMNB

1

2

3 

4

5

6



Módulo “O Papel da Água no 
Aquecimento Global” 



Resultados

● Todos alunos 

responderam as 

perguntas orientadoras.

● Os discentes se

queixaram em relação à

linguagem do texto

jornalístico 3 ( A floresta

no tribunal), relatando

que o documento está

difícil de se entender.

● A maioria gostou da 

aplicação.

Aplicação no CEMNB.



Concluindo...
• Mensagem principal do Módulo: Conscientizar que  as 

atividades humanas provocam interferências nos ciclos 
naturais do planeta e por vezes intensificam a ocorrência dos 
fenômenos naturais. A seca é um fenômeno amplo, profundo 
e transversal, que pode estar atrelado a fatores antrópicos, 
seja diretamente ou indiretamente. 

• No geral, o objetivo é conscientizar sobre o uso racional dos 
recursos hídricos, implementando atitudes que economizem 
a água.

• 8º Fórum Mundial da Água = OPORTUNIDADES

• Compreender para mudar atitude e comportamento (esforço 
nacional de Educação Ambiental e Científica)



Realização

Apoios


