
PROJETO DE ENSINO: 

BOOK CLUB/ CLUBE DO LIVRO 

Coordenadora: Professora Dra. Maria Isabel Rios de Carvalho Viana  

Ementa: Este projeto consiste na criação de um clube do livro on-line em que os professores 
participantes e os discentes se reúnem semanalmente através do Zoom para discutir um livro 
escolhido em conjunto. Visando a atender um número maior de discentes, serão criados 3 
grupos com perfis de leitura diferenciados, cada um deles coordenado por um professor 
participante.  O grupo 1 lerá livros de literatura em língua portuguesa. O grupo 2 lerá livros de 
literatura em língua inglesa e a discussão será em português. O grupo 3 lerá livros de literatura 
em língua inglesa e fará a discussão em inglês. O objetivo desse projeto é despertar o interesse 
e gosto pela leitura, bem como promover a interação entre os alunos nesse momento de 
isolamento social, criando um ponto de experiência comum entre eles para que possam 
discutir e livremente expressar suas opiniões. Além destes, outros objetivos pretendem ser 
alcançados, tais como o desenvolvimento de habilidades de leitura em português e em língua 
estrangeira. Durante a execução do projeto, o professor terá um papel de mediador, 
permitindo que o aprendizado proporcionado pela leitura se dê de maneira autônoma em um 
ambiente informal em que os alunos serão os protagonistas. As inscrições deverão ser feitas 
nos links abaixo, conforme o perfil desejado. 

Grupo 1: Leitura e discussão em português (terças-feiras das 16:00 às 17:30) 
Link para inscrição: https://forms.gle/NJ86fxfm7E8auJDW6 
Mediadora: Professora Dra. Alba Valéria Aparecida Durães 
 
Grupo 2: Leitura em inglês e discussão em português (quintas-feiras das 16:00 às 17:30) 
Link para inscrição: https://forms.gle/eygzwtdoqGWRFYVPA 
Mediadora: Professora Dra. Priscila Florentino de Melo Merenciano 
 
Grupo 3: Leitura e discussão em inglês (sextas-feiras das 16:00 às 17:30) 
Link para inscrição:  https://forms.gle/Cf9dfrqakKJ9JK4C9 
Mediadora: Professora Dra. Maria Isabel Rios de Carvalho Viana 
 
Público-alvo: Alunos dos cursos técnicos e de graduação do CEFET/MG Campus Divinópolis e 
comunidade externa (acima de 15 anos)  

Cronograma  
10/06/2020 às 17:00  Primeiro encontro para apresentação do 

projeto e escolha dos livros 
16/06/2020; 23/06/2020; 30/06/2020; 
07/07/2020; 14/07/2020; 21/07/2020; 
28/07/2020;        04/08/2020  

Encontros do Grupo 1 

18/06/2020;        25/06/2020;        
02/07/2020; 09/07/2020; 16/07/2020; 
23/07/2020; 30/07/2020;        06/08/2020 

Encontros do Grupo 2 

19/06/2020; 26/06/2020; 03/07/2020; 
10/07/2020; 17/07/2020; 24/07/2020; 
31/07/2020;        07/08/2020 

Encontros do Grupo 3 

 


