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Neemias de Oliveira Steinle 



O O essencial na tarefa de 

decodificação não consiste em 

reconhecer a forma utilizada, mas 

compreendê-la num contexto 

concreto preciso, compreender sua 

significação numa enunciação 

particular.  

(Bakhtin, 1995, p.85) 



Relato Descritivo 

O atuação do linguista em uma 

Escola da Rede Pública 

Municipal de Pelotas-RS 

O foco na produção de materiais 

didáticos 



Parceria SMED-Pelotas e 
Diário Popular 

O Projeto Pé na Escola  

O material de leitura atual 

O contextualizado com fatos e ou 

problemas da Comunidade 

Escolar 

 

  



Promover a leitura de textos 

O primar pela qualidade na 

interpretação e a consequente 

apropriação significativa  

O dos elementos  

Oapresentados 

Odiscutidos nos textos 



A relação do leitor com as 
técnicas de leitura 

O buscar as informações presentes 

no texto 

O de modo eficiente, rápido e preciso 

O organizar a busca pela informação 



Desafio 

O proporcionar  interação para 
auxiliar os educandos  

O construção de saberes 

O viabilizar a construção dos 
conhecimentos  

O leitura e expressão   

Oapreendido nos enunciados lidos 

 



Aprender a ler e a escrever é como 

aprender um jogo: é preciso 

conhecer as combinações, as regras, 

ter vontade e treinar bastante.  

 

Mas vale a pena, não vale?  

 

(ZATZ, 1991, p. 14) 

 



Aprendendo o jogo da escrita, é 

possível: 

O conhecer e escrever histórias  

O poesias, cartas, bilhetes 

O reportagens, pesquisas, tomar o 

ônibus certo, chegar à rua que 

estamos procurando 

O saber para que serve um remédio e 

como devemos  tomá-lo 

O e  um  mundo  de  outras  coisas  
(ZATZ, 1991, p. 14) 

 

 



A prática da Leitura e seus 
Objetivos 

 
O demonstrar a possibilidade de 

lermos o conjunto do texto 

O utilizar o conhecimento prévio 

sobre o assunto 

O instrumentalizar o leitor com as 

estratégias de leitura 

 



Técnicas de Leitura Scanning 

O Leitura Focalizada - Scanning  

O habilidade de perceber a 

informação de um texto sem ler 

todas as palavras 



Técnicas de Leitura Skimming 
 

O Leitura Diagonal - Skimming  

O habilidade de identificar 

rapidamente o sentido geral do 

texto analisado 

 



Considerações Finais 

O quanto mais acurada esta leitura 

O  desvelar-se-á um maior número 

de informações imersas na 

fluidez do texto em análise 

 



Considerações Finais 

O a leitura diagonal  

O a leitura focal  

O necessitam ser frequentemente 
utilizadas em conjunto para 
economizarmos tempo na 
identificação, localização e 
utilização de fontes 
informacionais. 
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