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Para complementar o conteúdo trabalhado em sala de aula, os 
professores podem contar com materiais que funcionam como 
mediação de leitura. Entre esses materiais de apoio, elaborados 
pelas editoras para acompanhamento de determinado livro de 
literatura infantil ou juvenil, é comum encontrarmos o 
Suplemento de Leitura - ou Suplemento do Aluno - e o Projeto de 
Trabalho Interdisciplinar - também chamado de Guia de Leitura 
ouou Projeto de Leitura.

A utilização desses conteúdos é muito comum entre os 
docentes, por isso desenvolvemos este material com o intuito 
de refletir sobre a usabilidade e a finalidade da aplicação de 
cada um deles na sala de aula.

Conversamos com Silvia Oberg para a produção deste material. 
Ela é Professora Doutora em Ciência da Informação,
Assessora em Projetos e Consultora de Literatura 
Infantojuvenil. 

INTRODUÇÃO
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SUPLEMENTO 

DE LEITURA 

Geralmente. o Suplemento de Leitura é direcionado ao aluno. 

com perguntas e atividades que têm como objetivo confirmar a 

compreensão do texto lido. Perguntas que normalmente devem 

ser respondidas individualmente pelo aluno para. mais tarde. 

serem lidas e avaliadas pelo professor. Mas também existem as 

versões desses materiais com respostas para os professores. 

Os Suplementos de Leitura não abordam apenas questões 

de interpretação de texto. mas também estudam a linguagem 

empregada no livro e até as ilustrações. além de proporem 

atividades de produção textual e de arte. pesquisas e bate-papos. 

e de sugerir a leitura de outros livros com o mesmo tema ou 

gênero da obra estudada. 

Veja um exemplo de Suplemento de Leitura 

O Suplemento de Leitura é uma forma de explorar o livro 

lido pelos alunos. uma vez que as atividades se referem 

às diversas questões abordadas na obra. 

Vale ressaltar que é importante que os suplementos não 

direcionem o leitor para uma determinada interpretação ou 

compreensão da obra Uda, mas sim que permitam a pluraUdade 

de opiniões, pontos de vista e interpretações que aproximem o 
texto lido da realidade do aluno.

Veja um exemplo de Suplemento de Leitura 
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https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/05/exemplo-1_O-dente-de-leite-de-Ganesha_SUPLEMENTO_AL.pdf
https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/05/exemplo-2_O-patinho-culpado_SUPLEMENTO_aluno.pdf


Confira um exemplo de Projeto de 
Trabalho Interdisciplinar

Os Projetos de Trabalhos Interdisciplinares são direcionados ao 
professor e buscam estabelecer um diálogo entre a leitura feita pelo 
docente e a leitura proposta no projeto. A principal função do 
material é disseminar o aprendizado através da 
interdisciplinaridade. Ou seja, é uma alternativa para integrar as 
diferentes matérias abordadas em sala de aula, uma vez que o 
estudo das obras não se limita apenas às áreas de literatura e/ou 
língua portuguesa, mas língua portuguesa, mas conecta-se também com todos os 
componentes curriculares a que o conteúdo pode ser relacionado. 
Dessa forma, o ensino torna-se mais dinâmico e interessante.

Bons Projetos podem ampliar as possibilidades de trabalho com o 
texto em questão, oferecer novos pontos de vista e estabelecer 
pontes entre o texto lido e outros temas, linguagens e produções. 
Vale lembrar que os Projetos Interdisciplinares orientam o professor 
nos momentos antes, durante e pós-leitura do livro. 

Os projetos integrados podem ser propostos por apenas um 
professor ou então por dois professores ou mais, que atuam 
em paem parceria. 

O primeiro passo é analisar se há conteúdos específicos nas 

disciplinas que podem ser relacionados e até que ponto 

essa articulação pode gerar aprendizado aos alunos. 

Não é necessário incluir muitas disciplinas. Deve-se

trabalhar apenas com aquelas que têm verdadeira 

relevância para o tema proposto.
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INTERDISCIPLINAR
PROJETO DE TRABALHO 

https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/05/exemplo-3_Pomelo-cresce_projeto-interdisciplinar.pdf
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Em seguida, os docentes devem definir, conjuntamente, quais 
serão as etapas do trabalho e, com base nelas, montar um 
planejamento. É fundamental que ele contemple a descrição do 
projeto, as expectativas de aprendizagem e as propostas de 
atividades. 

Por exemplo: Professores de História, Geografia e Ciências
podem se unir em um projeto interdisciplinar que terá como 
meio de apmeio de aprendizado uma viagem dos alunos para uma
cidade histórica. 

O professor de História pode focar o seu ensino no 
período histórico que inspirou a arquitetura típica 
daquele lugar;

Já o professor de Geografia pode abordar os aspectos 
geográficos, como a paisagem da cidade; 

E o pE o professor de Ciências pode aproveitar as questões 
biológicas, como o bioma do lugar, para ensinar o tema 
aos alunos, por exemplo.

Clique aqui para entender de que forma a 
interdisciplinaridade é incorporada nas habilidades
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

https://arq.ifsp.edu.br/eventos/files/pdfs/SEMATED_2017_T6.pdf?utm_source=material-rico&utm_medium=cpc&utm_campaign=whitepaper_suplementos_de_leitura_e_projeto_interdisciplinar


Muitas vezes, o professor escolhe algumas das propostas contidas no Projeto de Trabalho 
Interdisciplinar para realizar e deixa outras de lado. É possível, também, juntar as próprias propostas às 
do projeto, ou até mesmo criar propostas completamente diferentes a partir do que ele leu no projeto 
preparado pela editora. O importante é considerar esse material como uma entre as muitas 
possibilidades de se trabalhar uma obra literária e não subestimar a inteligência dos alunos.
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EM SALA DE AULA
COMO APLICAR



É importante lembrar que os materiais de apoio à leitura 
disponibilizados a leitores e professores são mediações, ou 
seja, intervenções e atuações que buscam a criação de 
vínculos significativos entre o leitor e o texto literário.

AA literatura organiza as palavras de modo a provocar certos 
efeitos no leitor, levando-o a fazer certo percurso. Ou seja, o 
texto literário dá um caminho para o leitor trilhar para que ele 
possa participar do jogo proposto em uma determinada obra. 
Por outro lado, também dá espaço para que o leitor atue sobre 
os significados das palavras com sua imaginação, convida o 
leitor a olhar pelo avesso, a perceber as entrelinhas, a recriar o 
que leu que leu com suas referências de mundo. 

Nesse contexto, o desafio de qualquer mediação de leitura, 
como é o caso dos suplementos e projetos, é fornecer 
referências para que o leitor se aproprie do texto sem 
desrespeitar a liberdade do ato de ler, sem desconsiderar os 
aspectos individuais do processo de construção de sentidos 
feito pelo leitor no momento da leitura.

Segundo Silvia Oberg, quando bem elaborados, esses 
materiais podem ser um apoio interessante no processo 
de formação do leitor. Ela declara que é importante que 
o professor avalie as propostas do Projeto de Trabalho 
Interdisciplinar para um determinado livro e analise se 
estão adequadas aos seus objetivos de trabalho e aos 
seus alunos. 

MMesmo que o professor não explore todas as 
atividades propostas em um Projeto Interdisciplinar, 
a contextualização da obra, autor, gênero literário e 
momento histórico em que determinado livro foi escrito, 
entre outras informações oferecidas nesses materiais, 
podem ser valiosas para sua formação e para o seu
olhar sobre a literatura.
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“
“MEDIAÇÕES DE LEITURA

O DESAFIO DAS

Confira um exemplo de Projeto de
Trabalho Interdisciplinar

https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/05/exemplo-4_ZERO-ZERO-ALPISTE_MP.pdf


Todo material que tem como função a mediação da leitura e a 
reflexão do conteúdo proposto em sala de aula é uma boa forma 
de agregar conhecimento ao ensino. Porém, vale ressaltar que é 
fundamental que os materiais de apoio à leitura respeitem a 
pluralidade de opiniões, pontos de vista e interpretações.  

Além disso, cada professor precisa avaliar o benefício (ou a sua 
falta) do uso desses materiais em sala de aula, de acordo com 
os objos objetivos de seu projeto de trabalho e com o momento de 
apropriação de leitura e escrita de seus alunos. 

Nas mediações: Estratégias e 
dicas para mediar a leitura

CONCLUSÃO

LEIA MAIS
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https://www.coletivoleitor.com.br/mediar-a-leitura/?utm_source=material-rico&utm_medium=cpc&utm_campaign=whitepaper_suplementos_de_leitura_e_projeto_interdisciplinar
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