
 

COMO CONSTRUIR O PLANO DE TRABALHO DO PROFESSOR DA SALA DE LEITURA 

  
Considerando como ponto de partida o material de apoio ao Projeto, a saber, “Caderno do 
Professor” e “Caderno do Estudante”, sugerimos o seguinte Roteiro de Plano:  
  

PLANO DE TRABALHO DA SALA DE LEITURA PARA O ANO DE 2023  
 
Cabeçalho com o nome da Escola, endereço, telefone.  
Nome do Professor da Sala de Leitura  
OBJETIVO: Por que fazer? 1º A Mobilização da Comunidade Escolar (citar os objetivos gerais); 
desenvolver as 9 atitudes que impactam na construção do jovem do século XXI. (Citar o 
objetivo para cada uma delas, conforme consta no Caderno do Professor, de forma resumida) 
e percorrer os 10 níveis do Programa Sala de Leitura (traçar objetivos para cada um deles). 

ACÕES/METODOLOGIA/CRONOLOGIA: Como fazer? Quais estratégias utilizar? Quem fará? 
Quando Fará cada ação?  

ACÕES METODOLOGIA CRONOLOGIA QUEM REALIZARÁ? 

Mobilização Escolar    

Etapa do PSL no 
(escrever a(s) 
habilidade (s) a 
serem trabalhadas) 
como apoio ao 
Currículo 

   

Nível 1    

Nível 2    

Nível 4    

Nível 5    

Nível 6    

Nível 7    

Nível 8    

Nível 9    

Nível 10    

Mediação e 
Linguagem (Apoio ao 
Professores de 
Língua Portuguesa) 

   

 

Para a construção da “ROTINA DE TRABALHO” (a qual deverá constar no Plano de Trabalho), 
levar em consideração os seguintes objetivos:  
 

• Identificar os movimentos necessários à construção do projeto (organização da rotina 
semanal, quinzenal, mensal e bimestral quanto à reunião dos times de leitura, ao 
atendimento aos Professores e alunos na Sala de Aula, trabalhos em Sala de aula 
agendados com o Professor da turma, organização do acervo, empréstimo de livros, 
dentre outros. 

• Estruturar os grandes movimentos de elaboração do PSL. 

• Propor mecanismos de organização e participação dos segmentos da escola na 
elaboração em consonância com o Projeto Pedagógico. 

• Reconhecer a importância do processo avaliativo em todos os movimentos de 
construção do PSL.  



• Utilizar o Programa Sala de Leitura (PSL) como instrumento de inovação da prática 
pedagógica e da proposta curricular.  

• Relacionar as ações do PSL com as políticas educacionais do sistema público de ensino. 
 
OBS: os dados aqui apresentados, sugerimos que apareçam em todos os Planos de Trabalho, é 
claro que poderão acrescentar o que considerarem necessário para o bom desenvolvimento 
do trabalho, dando originalidade institucional ao seu Plano, conforme as características 
peculiares de cada escola onde atuam.  
 
 
Atenciosamente,  
 
Equipe do Programa Sala de Leitura 
Diretoria de Ensino Região de Franca.  
 

 


