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RESUMO
Este trabalho emana de estudos e resultados de pesquisas, ainda em andamento, com proposta
de investigação a fim de compreender os impactos do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura (PROLER) no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, no âmbito do
município de Uberaba, Minas Gerias. O PROLER é realizado anualmente, em conformidade
com o calendário escolar oficial da rede Municipal de Ensino de Uberaba. Este programa
propicia aos educadores participantes momentos de estudo, reflexão e aprendizagem, com
vista ao aprimoramento da leitura, bem como se constitui em espaço para pensar novas
práticas educativas, centradas na leitura e na escrita. Neste sentido, a pesquisa busca fazer um
diagnóstico das atividades que, possivelmente, possam ser realizadas pelas escolas,
procurando identificar as especificidades de cada escola, mediada pelo diálogo dos
orientadores, alunos bolsistas e professores da educação básica, pois serão consideradas as
atividades realizadas pelos docentes (nos espaços educativos) no âmbito do PROLER. É neste
sentido que pensamos também alguns dos possíveis resultados a serem almejados com a
execução desta pesquisa: Estimular a interação na produção de trabalhos e projetos coletivos;
Estabelecer projetos de cooperação entre a universidade e a escola; Colaborar com a melhoria
da qualidade da educação básica exercitada nas escolas públicas municipais de Uberaba;
Aperfeiçoar os espaços escolares, bem como seu uso, e buscar um melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis para planejar e ou adaptar atividades metodológicas por meio de
trabalhos que integrem conteúdos e saberes.
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