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Centro de Integração Escola Empresa

CIEE vai à Escola incentivar a

Leitura. Av. Maracanã, 1524/1528, Maracanã, 20511-001; Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro. Tel. 21 + 2268-6447 e Fax: 21 + 2278-0748. A responsável é a
bibliotecária Sylvia Rejane Lima de Oliveira.

O Centro de Integração Escola Empresa

CIEE vai à Escola incentivar a

Leitura tem como objetivo estimular a leitura e a pesquisa através de programas
de incentivo à leitura dirigidos aos alunos, professores e direção das escolas
engajadas no programa. Com início em 1993, as atividades foram desenvolvidas
durante doze meses, divididas em duas fases; na primeira delas, cerca de 200
alunos do CA à 4ª séries do Ensino Fundamental desenvolveram trabalhos de
criação artística e literária, com base nos livros apresentados às escolas
integradas ao programa. Foram selecionados os três melhores trabalhos por
especialistas de literatura infantil e juvenil. Na segunda fase, os alunos de 5ª à 8ª
séries do Ensino Fundamental apresentaram suas produções, para avaliação e
seleção dos melhores.
Em seguida, a escola apresentou um trabalho por série para a banca de
leitores críticos que selecionaria, então, os três melhores. O projeto beneficiou os
alunos dos colégios: Colégio Curso Martins, Curso Barroso e Colégio Batista
Brasileiro. A biblioteca do CIEE conta atualmente com um acervo geral de 700
títulos. O projeto é desenvolvido com a parceria de algumas editoras do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que apresentam catálogos para a escolha de,
em média, 5 livros por série. A partir da escolha, as escolas adotam os livros, para
a realização das atividades. O CIEE tem tido ampla repercussão junto à imprensa

carioca, com reportagens na Rádio Nacional, no Jornal O Globo

Tijuca e na TV

Educativa.

Estimulação à Leitura Espontânea. Instituto de Educação Clélia Nanci.
Biblioteca Cecília Meireles. Av. Brasilândia, s/n, 24440-670, São Gonçalo, Rio
de Janeiro. Tel.: 21 + 712-6324. A responsável pela biblioteca é Magali Dib
Ferreira Gremião e o responsável pela escola é Antonio José Ferreira.

A Biblioteca Cecília Meireles iniciou seu acervo com doações do programa
Ciranda de Livros e dos próprios alunos e professores do Instituto de Educação
Clélia Nanci, além de fundos arrecadados em festas promovidas pela escola. Com
isso e pelo esforço pessoal da professora responsável, a biblioteca vem se
tornando parte essencial da vida escolar. Em toda a escola, há chamadas em
murais para atrair leitores, bem como listas de livros recomendados. Incentiva-se o
bate-papo, quando então é possível perceber as apreciações críticas dos leitores
a respeito das obras lidas. Estimula-se também o atendimento aos familiares dos
alunos em suas preferências. A cada ano aumenta em mais de 100% o número de
leitores que procuram a biblioteca, tendo atingido em 1993 uma média mensal de
1.116 livros emprestados.
A biblioteca é ampla, bem iluminada e confortável, contendo acervo variado,
a saber: 655 títulos de literatura infantil e juvenil, 625 títulos de literatura em geral,
histórias em quadrinhos, jornais. Esses materiais estão organizados em estantes
convencionais e em caixas de papelão coloridas, estas últimas com coleções
especiais para o público infantil. Os leitores têm livre acesso a todo o acervo e são
estimulados à escolha de livros de seu próprio interesse. O projeto beneficia
alunos, professores, funcionários e a comunidade em geral.

Gibiteca: Leitura

Prazer. Biblioteca Popular de Olaria

Ramos. Rua

Uranos, 1230, Ramos, 21060-070; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
2590-2641. As responsáveis são Regina Helena do Amaral Gaglianone,
bibliotecária e diretora da Biblioteca e Arlete Gonçalves Tereza, bibliotecária.

O projeto consiste na criação de um acervo especial de histórias em
quadrinhos, gibis, dando-lhes um tratamento técnico simplificado, com o objetivo
de incentivar o gosto pela leitura. Na expectativa de reverter o quadro em que uma
biblioteca pública exerce o papel de biblioteca escolar, recebendo, em sua grande
maioria, usuários estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio para
cumprir a pesquisa escolar, em 18 de abril (Dia Nacional do Livro Infantil) de 1988,
a Biblioteca Popular de Olaria

Ramos iniciou a sua Gibiteca. O acervo foi

montado a partir da criação do Clube Mirim de Leitura, iniciativa para se obter
retorno dos sócios que se inscreviam (para associar-se era necessário contribuir
com, no mínimo, dois gibis por leitor). Em 1991 já havia 189 inscritos e observouse que os leitores da Gibiteca se inscreviam na Biblioteca para retirar livros da
seção infantil.
Foi lançado um concurso entre as escolas municipais do bairro, para que
cada escola criasse um gibi contando a história do bairro. Com o apoio de
entidades privadas, o primeiro gibi premiado foi lançado, fazendo com que Ramos
fosse o primeiro bairro a ter sua história contada em quadrinhos, por crianças. O
projeto beneficia leitores e estudantes dos bairros de Olaria e Ramos, num total de
189 leitores, com média de 4.000 empréstimos anuais da seção infantil, a partir da
criação da Gibiteca (anteriormente eram 2.500 empréstimos por ano).

Incentivo à Leitura no Colégio Mallet Soares. Colégio Mallet Soares.
Biblioteca do Colégio Mallet Soares. Rua Xavier da Silveira, 82, Copacabana,
22061-000; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2255-9216. A
responsável é Anna Cláudia Ramos.

Em 29 de abril de 1992, os alunos do Colégio Mallet Soares, da 1ª à 6ª
séries do Ensino Fundamental, receberam uma carta, na qual eram convidados
para comparecer à re-inauguração da biblioteca. Ela teria um espaço para a leitura
e a troca de idéias, para as crianças descobrirem os livros e os mistérios que nele
se encerram. Quando a biblioteca foi aberta aos alunos, iniciou-se uma série de

atividades estimuladoras da leitura, incluindo o contato com autores e discussões
sobre os temas na intenção de formar leitores críticos. Ela tornou-se o centro
cultural do Colégio, através das várias atividades desenvolvidas destinadas às
diferentes faixas de idade. Um exemplo foi o clube dos detetives ligado à aventura,
suspense e mistério, quando vários livros do gênero foram lidos e discutidos. A
biblioteca descobriu uma forma original de adquirir novas obras: trocas de livros
em um sebo. Conta com um acervo de 2.636 títulos, para a área infantil e juvenil
atinge a 1.467 dos mais diversos gêneros. Algumas editoras, sabendo deste
trabalho, já enviam gratuitamente seus lançamentos. São organizados torneios de
RPG que despertam um grande interesse dos alunos.

Leia Brasil. Petrobrás (Petróleo Brasileiro). Av. Rio Branco, 277 grupo 1410,
Centro; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Fundação Biblioteca Nacional

FBN.

Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC.

O Leia Brasil, um programa de bibliotecas volantes, nasceu com o
compromisso de estimular a prática da leitura prazerosa e de outras
manifestações culturais nos segmentos sociais menos favorecidos, especialmente
nos espaços escolares e praças públicas da periferia dos municípios conveniados.
Para operacionalizar essa proposta, as bibliotecas volantes cumprem um roteiro
de visita às escolas indicadas pelas secretarias municipais de educação
envolvidas, desenvolvendo diferentes atividades, como o empréstimo de livros aos
sócios do Clube de Leitura do Petrolino; a projeção de vídeos; a contação de
histórias; as brincadeiras; a conversa com autores de livros infantis.
Nas escolas, como uma ampliação desse trabalho, são desenvolvidas
propostas para a formação continuada de professores, através de cursos e de
oficinas na área da leitura e da escrita. A Caravana Cultural constitui uma outra
atividade das bibliotecas volantes, já agora cumprindo um roteiro em praças
públicas, aos sábados. Apresentação de peças de teatro e de show musical,
contação de histórias e mágicas são atividades que constam da programação da
Caravana. O projeto abrange 50 escolas pertencentes à Rede Municipal de Ensino

do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, atendendo 60.000 alunos, além de
professores que atuam nesses respectivos espaços. Além desse grupo, mais de
40.000 crianças assistem a espetáculos promovidos pelo projeto nas praças
públicas, que possui duas bibliotecas sobre rodas (caminhões), dispondo de um
acervo em torno de quase 40.000 livros, além do material de vídeo (desenhos
animados, documentários).

Projeto Barbante. Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São
Gonçalo. Núcleo de Programas de Leitura da Prefeitura. Av. Kennedy, s/n,
Estrela do Norte, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 7126427 e 712-7454, ramal 52. A responsável é Solanilda Nascimento Costa
(Sol).

O Projeto Barbante, idealizado para disseminar o interesse pela leitura e
literatura, une a escola e o mundo, o professor e o aluno, através da literatura
infantil. Ele tem um compromisso prático de estímulo à produção e circulação de
idéias e textos, através de técnicas elaboradas com esta finalidade, dentre elas: o
uso de murais, para a circulação de idéias e informações; a sensibilização do
professor, através do seu próprio acesso à literatura infantil; a criação de um jornal
em cada escola, veiculando informações sobre o desenvolvimento do projeto e
notícias daquela escola; e, finalmente, a execução de um jornal geral, com um
resumo dos outros jornais. O objetivo principal desse jornal é exatamente o
objetivo do Projeto Barbante: reunir as idéias para que elas não se dispersem,
fazendo-as circular democraticamente entre as instituições de ensino, formando
um conjunto de idéias e um projeto educativo de incentivo à leitura e à escrita.
O projeto tem beneficiado, a partir de 1992, escolas da rede municipal de
ensino. A equipe de professores utiliza o acervo das respectivas escolas, além de
contar com doações e eventuais recursos para a compra de novos livros. Há a
execução bimestral de um jornal por cada escola, e de um jornal geral, catalisador
das realizações do projeto.

Projeto Biblioteca / Sala de Leitura. CEM Presidente João Goulart. Centro
Integrado de Educação Pública - CIEP de Ipanema. Rua Alberto de Campos,
12, Ipanema, 22471-020; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2521-2939.

A Biblioteca/Sala de Leitura do Centro Integrado de Educação Pública CIEP de Ipanema, com um acervo de cerca de 4000 livros, a maioria de livros de
literatura infantil e juvenil, desenvolve projetos que estimulam o hábito da leitura
nos alunos, auxiliando o trabalho do professor na sala de aula. Espera também
desenvolver um trabalho cultural que abranja todas as pessoas envolvidas direta
ou indiretamente, com o processo educativo e cultural da escola, procurando
estimular no indivíduo a sua consciência crítica e a sua criatividade, através do
resgate da sua cidadania.
Atividades desenvolvidas durante o ano letivo: I Encontro de MeninasAdolescentes do CEM Presidente João Goulart, realizado em março, pelo Dia
Internacional da Mulher; sebo de livros usados; hora do conto; Poetando Vinícius;
Trabalhando o Rio - Rubem Braga; Projeto Habitação - Onde moras?; orientação à
pesquisa e leitura; empréstimo de livros; concurso de adivinhações - folclore; A
construção do livro - projeto Sala de Leitura e artes; vídeo da TV Educativa Programa Educação em Revista. Sob a responsabilidade da equipe de
professores da escola, com o início em 1993, o projeto beneficia alunos do Jardim
de Infância à 8a série do Ensino Fundamental, aproximadamente 800 alunos de 4
a 16 anos.

Projeto Centro Integrado de Educação Pública - CIEP José Pedro Varela.
Sala de Leitura do CIEP José Pedro Varela. 1º Departamento de Educação e
Cultura. Secretaria Municipal de Educação. Rua do Lavradio, 133, Centro, Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2240-3214 e 2232-6469. As responsáveis
são: Cleuza de Souza Lima, Maria Elizabeth da Rocha e Maria da Glória
Coelho.

Este projeto dá prioridade à literatura infantil sem, no entanto, deixar de
utilizar outros textos tais como: ilustrações, músicas, publicidade, jornais,
quadrinhos, revistas, Poesia. Essa preocupação com a diversidade - de
modalidades textuais, de linguagens, de autores - e com uma seleção criteriosa de
textos é a marca do projeto, além do cuidado na adequação dos materiais de
leitura à faixa etária e nível de escolaridade dos alunos, possibilitando, assim, o
trabalho com os textos literários e de não-ficção, a incorporação de valores, o
exercício do uso correto da língua e, sobretudo, o desenvolvimento do gosto pela
leitura.
A
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de

Leitura
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com

um

acervo
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variado

de,

aproximadamente, 10 mil títulos. Há livros didáticos, de referência, romances,
periódicos, revistas em quadrinhos e grande quantidade de livros de literatura
infantil. Após a participação em dois concursos em 1993 - o Concurso Municipal
de História Infantil, promovido pela Secretaria Municipal de Educação - SME do
Rio de Janeiro, e o Concurso sobre a mensagem do Dia Internacional do Livro
Infantil e Juvenil, promovido pela Fundação Nacional do Livro infantil e Juvenil FNLIJ - três alunos do CIEP foram premiados com o 1º lugar e o 1º e 2º lugar,
respectivamente, como resultado do trabalho realizado pela equipe da Sala de
Leitura. Desenvolvido em 1993, o projeto beneficia alunos da classe de
alfabetização à 8a série do Ensino Fundamental.

Projeto Escola Municipal Henrique de Magalhães. Escola Municipal Henrique
de Magalhães. Rua da Fábrica, 235, Bangu, 21820-000; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. A responsável é Maria Cristina Faria dos Santos.

A escola realiza concursos anuais de Poesia durante as Olimpíadas
Culturais e Desportivas há dois anos; incentiva a leitura durante os concursos
elaborados pela Secretaria Municipal de Educação - SME, como o projeto Rio,
olha que Coisa mais Linda quando foram confeccionados livros e busca de apoio
da biblioteca nos trabalhos de pesquisa das diferentes disciplinas. Durante a Feira
de Livros, incentiva a troca de idéias entre alunos do Ensino Fundamental que

leram livros diferentes. Os professores da Sala de Leitura participam ativamente
das ações desenvolvidas.

Vai-e-vem. Livraria Eldorado. Av. das Américas, 4.666, Loja 207 F, 22640-120,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 3325-5255.

A Livraria Eldorado desenvolveu propostas diversificadas de trabalho com a
literatura infantil e juvenil, dirigidas às escolas. Com o projeto Vai-e-vem começou
a formar bibliotecas nas salas de aula, do maternal à 4a séries do Ensino
Fundamental, com o acervo de livros diversificados. A livraria doa um livro ou
obtém o co-patrocínio de editoras que o doem; a escola e os responsáveis pelas
crianças adquirem dois outros títulos. Os títulos são selecionados dos catálogos
de editoras.
Os objetivos do projeto são ampliar o prazer de ler, ouvir e contar histórias;
proporcionar oportunidades de escolha, avaliação e crítica, através do convívio
com diferentes obras literárias; oferecer à escola uma forma prazerosa de
desenvolver o trabalho com leitura; incentivar a participação da família.
Algumas das atividades desenvolvidas: seleção semanal de um título que será
levado para casa, numa pasta; correção de histórias por um membro da família,
no caso das crianças menores, ou leitura conjunta com os já alfabetizados;
preenchimento de um quadro de avaliação, que acompanha o livro, para registro
das emoções despertadas pela leitura; organização de debates e produção de
textos próprios. A livraria também organiza feiras de livros, visitas de autores,
ilustradores, contadores de histórias e apresentações teatrais.
Com início em 1993, o projeto distribuiu 160 mini-bibliotecas num total de
11.691 livros, beneficiando 18 escolas e 3.897 alunos. Para 1994, está previsto
um aumento para 30 escolas, 6.000 alunos, 240 bibliotecas e 18.000 livros. As
bibliotecas ficam nas salas de aula e seu acervo é de três livros para cada aluno.
A professora da turma é que trabalha os livros com a orientação do projeto.

Varinha de Condão e Lápis de Cor: Símbolos e Sinais. Universidade Federal

do Rio de Janeiro

UFRJ. Faculdade de Letras. Escola Estadual Duque de

Caxias; Escola Municipal Tenente Antônio João e Escola Municipal Monte
Castelo. Av. Perimetral Curupaiti, 365/ 307, Bairro 25 de Agosto; Duque de
Caxias, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 771-7275. As responsáveis são Georgina da
Costa Martins, Glória Pimentel Correia Botelho de Souza, Maria Elizabeth
Graça de Vasconcellos; Marília de Souza Lima, Marcelo José Simão, Jurema
José de Oliveira, Simone Simões dos Santos e Jane José Soares.

Com o objetivo de aprofundar as questões em torno do ensino e da
aprendizagem da leitura e da escrita, o projeto surgiu da constatação da
necessidade de revitalizar o ensino de língua portuguesa nas escolas, onde o
processo de aquisição da leitura e da escrita ocorre de maneira mecânica e
utilitária. Utilizou os contos de fadas, os populares e as lendas, além da produção
literária para a infância dos anos 1970 e 1980, na tentativa de resgatar o contador
de histórias e o elemento mágico e maravilhoso presente nesses tipos de
narrativas.
Em reuniões com os professores foram lidos e discutidos textos teóricos e
literários relativos à proposta de resgatar o hábito de contar e ouvir histórias.
Diversas atividades foram propostas aos alunos e professores, além da leitura e
discussão de textos, como: criação de textos a partir de histórias lidas,
contextualização histórica e geográfica dos contos lidos, oficinas literárias, jornais
e produção de textos. Ao final de um ano da execução do projeto, foram feitas
avaliações da proposta geral pelos coordenadores e monitores junto à Secretaria
Municipal de Educação. Criado em 1991, o projeto beneficia alunos e professores
do primeiro segmento do Ensino Fundamental nas três escolas públicas.
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1) Região Centro-oeste

Amostra da Produção Literária e Artesanato

AMPLIA. Escola Oficina Allan

Kardec. Secretaria Municipal de Goiânia. Rua 278, 64, Setor Coimbra, 74553070; Goiânia, Goiás. Tel.: 62 + 233-4466 e 233-2088. A responsável é Ana
Maria Moreira, diretora da escola.

O projeto Amostra da Produção Literária e Artesanato - AMPLIA, como o
próprio nome sugere, procura divulgar, no final do ano, todo o trabalho produzido
pelos alunos durante o ano letivo, principalmente nas oficinas de trabalhos
manuais, de cozinha e de produção textual. Especificamente na área da leitura e
da escrita, o projeto visa, basicamente, ampliar as competências dos alunos
nesses processos, além de procurar desenvolver-lhes o interesse pela literatura.
Para tanto, são realizadas atividades semanais na biblioteca (quatro vezes) e na
sala de aula (duas vezes), procurando criar condições para a produção textual que
vai desde a seleção de textos (narrativos, informativos, poéticos), passando pela
sua exploração, até à produção e aperfeiçoamento dos textos produzidos pelos
alunos. Para essa produção final, são confeccionados livros de formatos variados
(sanfonados, mini-livros, gigantes) envolvendo diferentes temas e linguagens.
Para desenvolver o projeto, a escola conta com uma biblioteca, cujo acervo
é composto por 1300 livros e uma gibiteca com 100 volumes, além dos materiais
de vídeos, jornais, etc. O projeto beneficiou 120 alunos da pré-alfabetização à 4a

série do Ensino Fundamental do período integral e foi implantado em março de
1996, com sua primeira mostra no final do mesmo ano.

ARANDELA. Escola Normal de Ceilândia. EQNM 17/19, 72215-175; Ceilândia
Sul, Distrito Federal.

Este projeto visa estimular nos alunos o gosto pela leitura, através de um
trabalho interdisciplinar; envolve professores e responsáveis pela biblioteca
escolar. A escola, inspirada em uma experiência de leitura, publicada na revista
AMAE EDUCANDO (abril de 1987), cria uma figura simbólica - ARANHA
ANDARELA, em torno da qual as crianças são motivadas para a prática da leitura.
O projeto se desenvolve em quatro etapas: mobilização - durante uma
semana,

recados,

charadas,

adivinhações

são

distribuídas

pela

escola;

apresentação do teatro de marionetes pela ARANHA ARANDELA, que divulga a
programação de atividades em torno do livro e de outros materiais da
brinquedoteca; atividade literária caracterizada pela leitura de textos poéticos,
cujos temas mantêm correspondência com a unidade temática da proposta
pedagógica dos professores e continuidade de trabalho desenvolvido na
biblioteca, pelos professores, na sala de aula, através do estudo dos conteúdos
específicos de suas respectivas disciplinas, de acordo com a temática explorada
naquele momento.
Com início em 1995, o projeto conta com um amplo espaço físico da
Biblioteca Escolar que dispõe de um acervo de aproximadamente 1000 obras de
literatura infantil e juvenil, além da brinquedoteca. A média de empréstimo de livro
gira em torno de quatro publicações semanais, para cada aluno. O projeto
beneficiou duas turmas de Educação Infantil, quatorze turmas do Ensino
Fundamental, além de professores e bibliotecários.

A Arte da Escrita. Escola Estadual Israel Amorim. Secretaria da Educação,
Cultura e Desporto. Av. XV de Novembro, 1420, Praça da Liberdade, Centro,

76200-000; Iporá, Goiás. Tel.: 674-1088. A responsável é a professora Alvina
Paula Cavalcante Fonseca.

A Arte da Escrita, apresentado como o projeto de pesquisa/oficina
Desenvolvimento da Leitura, Escrita e Linguagem, foi criado em março de 1996.
Define-se como uma proposta pedagógica para o desenvolvimento da leitura,
escrita e linguagem, nascida da percepção das dificuldades de alunos da préescola à 4º série do Ensino Fundamental, visando um maior estímulo à leitura e à
produção literária.
Um vídeo sobre o modo de ser de um menino que deixava tudo espalhado
e nunca sabia de suas coisas e de suas responsabilidades serviu como ponto de
partida para gerar discussões, produção de novas histórias, júri simulado,
desenhos, envolvendo alunos, pais, professores e funcionários sobre o que todos
são e o que desejam ser da vida. O volume de textos produzidos mobilizou a
responsável a levar a idéia de publicá-los em livro. Também as autoridades
estaduais aceitaram o desafio e contribuem com recursos para que a edição se
faça, sob o nome de Coletânea de Sonhos Infantis.
Não há referência à utilização de acervo de livros. Há um vídeo que registra
três eventos: O sumiço do Zé Leó (situação adaptada do texto de Maria Heloísa
Penteado, que envolve funcionários, professores e crianças da escola); Júri
simulado sobre o julgamento do Zé Leó e registro do lançamento da coletânea. Há
inúmeros textos produzidos pelos alunos, livros artesanalmente criados, o livro
publicado e relatos e depoimentos de professoras sobre o trabalho realizado com
as crianças.

Biblioteca Escolar Educandário Espírita Paulo de Tarso. Rua Uberlândia,
Quadra 23, Lote 22, Jardim Ana Lúcia, 74315-060; Goiânia, Goiás. Tel.: 61 +
287-1679. As responsáveis são as auxiliares de biblioteca Romilda de Fátima
Ferreira Rosa e Mary Lúcia Pinto de Oliveira.

Desde a sua implantação em 1993, a Biblioteca do Educandário Espírita
Paulo de Tarso tem revelado um movimento não linear, ora mais dinâmico, ora
menos, que depende do grau de envolvimento dos professores e bibliotecários.
Atividades como: gincanas de leitura, produção de poemas (leitura e escrita),
apresentação de peças de teatro pelos alunos, elaboração de jornais registram a
experiência da biblioteca ao longo desses anos. Somente em 1997, surge o plano
de ação da biblioteca, que envolveu o conjunto de professores e bibliotecários no
planejamento de atividades ligadas à organização e ampliação do acervo da
biblioteca. Propostas implantadas: incentivo à leitura (concurso de textos,
dramatização, brinquedoteca, projeção de filmes e vídeos, empréstimo de livros
para alunos e comunidade); apoio pedagógico aos professores, através do
fornecimento de materiais de pesquisa, do acompanhamento de atividades
extraclasse e do trabalho de recuperação dos alunos que apresentam dificuldades
nas práticas de leitura e de escrita.
Esta biblioteca dispõe de amplo espaço físico e de um acervo composto,
basicamente, por 730 livros de literatura infantil e juvenil, 225 revistas e 350 livros
didáticos e beneficia 200 alunos (da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental) e a
comunidade em geral.

BRÍGIDA - Buscando Responsabilidade Coletiva na Íntegra numa Gestão
Instrutiva onde a Decisão torna-se Ato de Ação. Escola Estadual Maria
Brígida da Fonseca. Rua 6, s/n, Setor Conjunto Morada do Sol, 75900-000;
Rio Verde, Goiás. As responsáveis são Sônia Aparecida Gomes Xavier
Helbingen e Ana Cristina de Morais.

O projeto BRÍGIDA é constituído de subprojetos. O subprojeto FANTASIA fazendo arte-educação inclui atividades cênicas (dramatizações, mímica, teatro de
fantoches), atividades plásticas (desenho, pintura), atividades de expressão oral,
de iniciação musical e dança, que são desenvolvidas juntamente com o trabalho
de leitura. Seu principal objetivo é a interdisciplinaridade. O subprojeto LEREIA,
com atividades de literatura, abrange a criação da Sala de Leitura, os contadores

de histórias, a produção e publicação de textos, a confecção e o lançamento de
livros. Ele também, numa perspectiva interdisciplinar, visa à formação de leitores,
à descoberta do prazer de ler e à criação individual ou coletiva de textos que,
neste caso, tanto é ponto de partida quanto de chegada das propostas de
trabalho.
Promovido a partir de 1997, o projeto dispõe de um acervo de 235 títulos de
literatura e envolve todos os alunos e professores da escola.

Conheça um Escritor. Os responsáveis são o professor e escritor Orlando
Antunes Batista e a professora Luciana Rueda. Secretaria de Educação e
Cultura. Prefeitura do Município de Três Lagoas. Divisão de Educação. Setor
de Apoio Ensino-aprendizagem. Rua Generoso Siqueira, 870, Centro, 79602080; Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

Com o intuito de proporcionar uma aproximação entre alunos-leitores,
escritor, obras e a universidade, o projeto contribui para a formação do leitor
infantil, pelo contato com a linguagem literária. Nessa perspectiva, foi sugerida a
realização de um evento pontual, com uma sessão cultural que trouxesse os
alunos de 4ª série para dentro da academia, para promover seu contato com a
obra de um professor universitário que fosse também autor de livro infantil. Esse
livro seria, então, adquirido pela Secretaria de Educação e Cultura em quantidade
suficiente para cada aluno e distribuído na ocasião do evento. Assim, ao promover
o convívio entre alunos e escritor, acreditava-se conscientizar os primeiros quanto
à importância do papel do autor e de sua obra na formação do leitor.
Este projeto visa beneficiar todos os alunos de 4ª série das escolas da
Rede Municipal de Ensino.

Contador de Histórias. Departamento Pedagógico da Delegacia Regional de
Educação de Anápolis. Rua João de Sá Guimarães Sobrinho, s/n, Maracanã,
75083-420; Anápolis, Goiás. As responsáveis são Neila Minervina Aparecida
Lopes e Maria Evangelina Pacheco Silva.

O projeto Contador de Histórias tem como principal objetivo incentivar o
gosto pela leitura e desenvolver a arte de ouvir e contar histórias. As escolas
contam com o acompanhamento sistemático da equipe pedagógica da Delegacia
Regional de Educação de Anápolis, Goiás, que também coloca à disposição das
mesmas o seu acervo literário. Ao longo do ano, são desenvolvidas atividades
durante as aulas, com o trabalho de leitura, interpretação, discussão de vários
temas e assuntos, produção de textos, entrevistas, encontros com escritores e
criação de uma cooperativa do livro para ampliar o acervo.
O projeto dispõe de um acervo de 475 exemplares de literatura e prioriza a
narração de histórias e é executado em várias etapas. Na primeira, alunos de
cada turma que se consideram aptos a contar histórias são julgados por uma
comissão formada pelo professor da turma e seus e alunos que escolhem, então,
o seu melhor contador de histórias. Na segunda etapa, participam os vários alunos
escolhidos representantes de cada uma das turmas da escola. Na terceira, os
professores selecionam o aluno representante da escola. Na quarta etapa, cada
escola participante indica o nome de um professor da área interessado e
competente que tenha hábito de ler para julgar os alunos concorrentes que serão
previamente entrevistados pela comissão a respeito do estudo realizado, das
histórias lidas e das atividades desenvolvidas em sala de aula. Finalmente, na
quinta etapa, 12 alunos serão avaliados segundo os critérios: interpretação e
expressão, dicção, clareza, desinibição e fidelidade ao texto. Com início em 1994,
o Projeto beneficiou 44 escolas em 1994; 42 em 1995; 49 em 1996 e 68 em 1997.

Criança Lambança. Escola Municipal Professor Aristoclides Teixeira. Rua
Paraíso, s/n, Jardim Pompéia; Goiânia, Goiás. Os responsáveis são os
professores Maria Goreth dos Reis e Nilton José dos Reis Rocha.

Este projeto é inteiramente realizado pelos jovens alunos, são eles mesmos
os executores, os sujeitos que falam de sua própria realidade, de suas próprias
vozes. Deixam de ser consumidores passivos do trabalho jornalístico, e passam a

ser co-gestores de um processo cultural no qual estão inseridos e para quem
produzem constantemente. A idéia é que as crianças de uma comunidade pobre,
sem recursos nem atenção dos governantes, recriem as possibilidades de uma
escola, igualmente pobre. Trata-se de recriar uma estética na escola, reinventando
a idéia do belo.
A TV Lambança consiste na idéia de utilizar o vídeo na escola e de
aproveitar ao máximo a produção das crianças. Criança Lambança é totalmente
composto pelos textos dessas crianças. O projeto conta ainda com a produção do
jornal Fogo no Rabo, mural fotográfico, com o teatro e circo Trapa-pão, com o
programa Calouros da Bundinha, além de apresentações musicais, desfiles de
moda e planos de montar uma rádio comunitária com transmissão direta da
escola. Nesse sentido, o projeto desenvolve novos tipos de conhecimento ligados
às áreas de Comunicação e Expressão (criatividade, expressão escrita e oral,
construção de saber coletivo, etc), integrando-os no processo de aprendizagem. O
resultado tem sido o aumento considerável da auto-estima das crianças, de sua
capacidade produtiva, do aproveitamento e rendimento escolar, como também a
maior assiduidade e interesse, além de melhores condições de socialização. Com
início em 1995, o projeto vem beneficiando os estudantes da 4ª série e a
comunidade local, tendo lançado o seu primeiro número do jornal em 1996.

Curso de Capacitação de Professor Regente de Biblioteca. Walda Antunes
Consultoria. A responsável é a professora Walda de Andrade Antunes. SCLN
405, Bloco B, 73, sala 17, 70846-520; Brasília, Distrito Federal. Tel. 61 + 2735583 e Fax: 61 + 274-4404.

A principal característica deste curso de capacitação é a metodologia do
ensino à distância, para atingir uma maior clientela. A idéia é ir além das
necessidades do professor regente da biblioteca, alcançar a escola e atingir a
família do aluno, numa ação de valorização da leitura e do uso da informação.
O curso, composto por um livro teórico e uma fita de vídeo, tem como
material impresso um manual de organização e funcionamento da biblioteca

escolar e está estruturado em duas partes. A primeira apresenta as orientações
mínimas e indispensáveis à organização de uma biblioteca na escola; aborda
desde o conceito da biblioteca escolar até a sua dinamização; ressalta a
importância do planejamento junto às classes, a leitura na biblioteca, a pesquisa
escolar, o espaço físico entre outros módulos de igual importância. A segunda
parte - TIP's (Tarefas Individuais Programadas) - traz propostas de atividades
práticas na biblioteca da escola, que são as questões do curso à distância
propriamente dito.
As atividades estão estruturadas tanto na forma de discussões como em
trabalhos práticos que orientam a organização da biblioteca. As questões teóricas
e objetivas sistematizam os conhecimentos tratados no curso e apresentam um
gabarito que permite ao professor progredir com independência nos estudos. Com
início em 1993, este projeto prevê a comercialização do seu material impresso e
em vídeo, já tendo sido aplicado em Pernambuco e no Paraná.

Gibiteca. Sociedade Comunitária Crianças do Brasil. Creche Santa Clara.
Rua Francisco Barbato, 180/220, Vila Jardim Oracília, 79118-250; Campo
Grande, Mato Grosso do Sul. Tel.: 67 + 765-3911.

Este projeto foi inspirado na Gibiteca de Curitiba, com o objetivo de atrair
crianças e jovens para a leitura. Segundo o organizador, Ronilço Cruz de Oliveira,
os gibis têm uma linguagem prática, são coloridos, com textos curtos, que
prendem a atenção da criança, estimulando e enriquecendo sua criatividade. Os
quadrinhos despertam a fantasia e mantêm o sonho vivo. No espaço da Gibiteca
há cursos de datilografia, capoeira, reforço escolar, etc. Semanalmente,
promovem-se oficinas de redação, ciranda da leitura: práticas que têm contribuído
para o enriquecimento das atividades educacionais das crianças. Trata-se,
portanto, de um espaço alternativo de leitura e de lazer, já que há eventos
dedicados à cultura, à educação e às artes em geral. Funciona em uma casa
pintada de azul, vermelha e amarela, que lembra a casa de Chico Bento e as
tradições agropecuárias da região, como se fosse um clubinho. Há cerca de 400

sócios, que ao se inscreverem, recebem uma carteirinha. Seus integrantes
dispõem, ainda, de um acervo de cinco mil exemplares, além dos três mil títulos
de literatura, infantis e de pesquisa pertencentes à sala de leitura.
A Gibiteca tem sido construída desde 1995 e beneficia as crianças da
Creche Santa Clara, além da comunidade da região, que inclui quatro escolas
públicas e uma universidade católica. Foi convidada a integrar o Projeto Biblioteca
Viva da Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do Adolescente que
também têm a finalidade de incentivar à leitura.

Jornal Escolar. Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Escola Estadual
Costa e Silva. Rua São Joaquim, s/n, Setor Sul, 76230-000; Piranhas, Goiás.
A responsável é Elisamar Aparecida da Silva Leite.

Trata-se de proposta em andamento há quatro anos, com o objetivo de
ampliar o domínio dos níveis de leitura e escrita dos alunos, levando-os a se
integrarem ao mundo atual, caracterizado pelos avanços tecnológicos e pelo
grande intercâmbio entre os povos. A elaboração do Jornal Escolar é orientada
por uma metodologia que pressupõe análise das seções de um jornal; escolha, no
coletivo, das partes que se pretende trabalhar; pesquisa em variadas fontes
(inclusive junto à comunidade); criação das matérias pelos alunos; comentários,
em cada turma, sobre o conteúdo e a forma do jornal, elaborado, abordando-se,
aí, questões da língua portuguesa. O ponto fundamental do trabalho é o
enriquecimento do senso crítico do aluno, lançando-se mão de diferentes
materiais de leitura, e não apenas do livro didático, no cotidiano da escola.
O projeto é executado no âmbito da sala de aula como parte integrante do
conteúdo curricular, nas áreas da leitura e da escrita. Os professores dessas
áreas são naturalmente envolvidos no trabalho. A escola não possui biblioteca
própria, apenas um reduzido acervo de livros de literatura infantil e juvenil (cerca
de 20 títulos). Por sua vez, a Biblioteca Municipal também não possui grande
acervo e este está desatualizado. Assim, para elaborar o Jornal Escolar, os alunos
contam com jornais de circulação local e aprendem a conhecer suas seções. Este

projeto, cujo início foi em novembro de 1993, com a edição do primeiro número do
jornal - que é bimestral, já beneficiou 730 alunos do Ensino Fundamental, em
especial os de 5ª, 6ª e 7ª séries.

Ler e Criar. Escola Estadual Dr. Pedro Ludovico. Av. Lázaro Xavier, 108,
Centro, 75860-000; Quirinópolis, Goiás. As responsáveis são a diretora da
escola, Olinda Abadia Cabral de Melo, a coordenadora pedagógica, Joana
Corrêa Goulart, e mais oito professoras executoras.

O projeto Ler e Criar foi criado para proporcionar a ampliação do universo
da leitura e da escrita no âmbito da sala de aula. Com isso, compreender e sanar
os bloqueios e dificuldades dos alunos provenientes das quatro primeiras séries
do Ensino Fundamental e propiciar-lhes melhor condição de interpretação do
mundo em que vivem. Para tanto, acontecem leituras em casa, nas aulas e
discussões acerca do livro; em continuidade, são realizadas atividades individuais
e coletivas, valorizando-se a criatividade, a originalidade e a coerência dos
trabalhos.
Desde 1993, a escola tem investido na leitura, faz campanhas de doação
de livros e os utiliza em trabalhos intra e extra classe; conta com uma biblioteca e
um acervo aproximado de 72 títulos, 20 livros de cada título. O projeto beneficia,
prioritariamente, alunos de 5ª à 8ª séries da periferia e da zona rural.

Ler e Dizer. CEFAM - Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério
Silvio Ferreira. Rua João Pessoa, 181, Centro, 79400-000; Coxim, Mato
Grosso do Sul. Tel.: 67 + 291-1069. A responsável é a professora Irma Lino
de Assis Oliveira.

Ler e Dizer é um projeto integrado à proposta pedagógica da escola, tem
por finalidade efetivar o envolvimento com a prática da leitura e o desenvolvimento
da habilidade escrita. O contato com o objeto livro é o primeiro passo, a fim de
abrir um caminho à prática prazerosa. Considerando-se, portanto, que a leitura e a

escrita são condições essenciais ao desenvolvimento cognitivo, o projeto busca a
criação de um espaço onde a criança e o jovem tenham acesso às diferentes
formas de linguagem e possam desenvolver um trabalho livre e produtivo, ao
utilizar o mistério como uma das chaves de incentivo à leitura. Pretende também
valorizar e criar espaço às leituras de lazer e informação; estimular a curiosidade e
usá-las em favor do crescimento; assegurar à criança e ao jovem o direito de se
expressar livremente; desafiar o raciocínio, através de questionamentos; trazer a
oportunidade de acesso à leitura de seu interesse, motivando estas crianças e
jovens ao aprendizado e à prática da leitura, tendo em vista a percepção da
funcionalidade da linguagem literária.
A sala de leitura é atraente e rica em possibilidades culturais (livros,
revistas, cartazes, textos, música, etc.). Os alunos sentam-se em círculos, ou
individualmente, lêem e contam histórias, interpretando-as, em seguida,
plasticamente. Têm acesso permanente ao dicionário. Produzem livros, analisam
as histórias, narram-nas, elaboram coreografias musicais, apresentam teatro de
fantoches, criam murais, com variadas possibilidades plásticas. Este projeto teve
início em 1991; estendeu-se, cerca de três anos depois, ao 1º grau e integra hoje
todos os segmentos da escola.

Literatura 4 A - uma Redescoberta. Escola Infantil Meimei. Rua 84, Travessa
Bezerra de Menezes, 103, Setor Sul, 74643-050; Goiânia, Goiás.

A partir da necessidade de desenvolver um trabalho mais consistente nas
áreas da leitura e da escrita com os alunos da 4ª série, a professora da turma
Maria do Carmo Ribeiro Coutinho propôs o projeto Literatura 4A - uma
Redescoberta. Pelo cronograma de atividades previstas para o ano letivo é
possível identificar diferentes propostas de leitura e de produção textual, tais
como: leitura de livros, de jornais, de revistas e de histórias em quadrinhos;
elaboração de anúncios, parlendas e paródias, através do trabalho integrado com
a professora de Artes; registro das discussões e das observações dos alunos, por
ocasião da visita do grupo ao planetário, o que se constitui em mais uma atividade

integrada, dessa vez com a área de Ciências. No que diz respeito à atividade de
empréstimo de livros, os alunos preenchem uma ficha após a leitura, no intuito de
registrarem suas interpretações e suas opiniões sobre o texto, além de
reescreverem o mesmo com suas próprias palavras. O projeto beneficiou 45
alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, no período de março a dezembro de
1997 e utiliza o acervo da biblioteca que atualmente é composto por 1450 livros.

Literatura Viva. Fundação Educacional do Distrito Federal - Divisão Regional
de Ensino de Sobradinho. Escola Classe Sobradinho dos Melos. BR-250 Km7, Quadra 04, conjunto E, Bloco 02, apto. 104, 73025-040; Sobradinho,
Distrito Federal. Tel.: 61 + 387-8783. A responsável é a professora Elza Maria
de Ornelas.

O projeto Literatura Viva propõe-se a desenvolver o hábito de leitura,
favorecer a interdisciplinaridade, aprimorar a leitura e a escrita, melhorar a
compreensão do texto, divulgar a literatura infantil brasileira. No final de cada
semana, os alunos levam um livro para leitura. No retorno, são feitas atividades,
como a rodinha de leitura, cada aluno fala sobre o que mais gostou no livro,
escreve sua própria história. Um aluno conta uma história aos outros, transformam
o texto literário em outras formas de expressão: crônica, notícias, etc.
A semana literária é planejada com antecedência, com a previsão de um
concurso para a escolha do logotipo e frase para a confecção dos convites e
camisetas. Segue-se a premiação do concurso e a divulgação das atividades da
semana: segunda-feira: apresentação da biografia dos autores; terça-feira:
apresentação das obras e trabalhos produzidos; quarta-feira e quinta-feira:
apresentações culturais; sexta-feira: exposição do material, coletânea de poemas,
entrevistas com autores, declamação de poemas, etc. Outras atividades
desenvolvidas: confecção de mural com partes da história lida; produção de fichas
literárias; ilustração de histórias criadas; confecção de trabalhos com sucata;
criação de histórias em quadrinhos; teatro de fantoches.

Este trabalho beneficia alunos de uma pequena escola rural que atende
crianças de 1ª à 4ª séries, em sua maioria filhos de chacareiros. Com início em
1994, a partir da ativação da Biblioteca Florzinha da Roça, que dispõe de um
acervo composto por 200 títulos de livros de literatura infantil já bastante
manuseados e uma caixa-estante, adquirida depois da implantação do Projeto
com outros 200 títulos.

Mala do Livro - Bibliotecas Domiciliares. Secretaria de Cultura e Esporte do
Governo do Distrito Federal, Coordenadoria do Programa de Bibliotecas. Via
N 2 Norte, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, 70070-200; Brasília,
Distrito Federal. Tel.: 61 + 225-3069 e Fax: 61 + 321-6442. A responsável é
professora Cleide Cristina Soares.

Este programa funciona com minibliotecas instaladas em residências de
pessoas que oferecem, sem remuneração, o seu tempo e o seu trabalho para o
empréstimo de livros e a execução de atividades de incentivo à leitura junto aos
vizinhos, amigos e moradores da quadra ou do bairro. Tem como objetivo
democratizar o acesso ao livro, à leitura e à informação; promover a formação de
novos leitores; incentivar o gosto pela leitura; popularizar o livro e a leitura;
incentivar o exercício da cidadania.
A minibiblioteca é instalada em caixas-estantes, fabricadas pelos internos
do Complexo Penitenciário da Papuda e dispõe de um acervo formado por
doações da população e de instituições públicas e particulares. Os livros são
selecionados por bibliotecários e professores da Coordenadoria do Programa de
Bibliotecas e, depois, distribuídos às caixas-estantes. Cada minibiblioteca tem
entre 140 e 160 títulos e, atualmente, são 57 bibliotecas domiciliares em
funcionamento, com um acervo total de 8142 livros e 3102 leitores inscritos.
A dona-de-casa ou pessoa responsável pela biblioteca domiciliar,
denominada Agente Comunitário da Leitura, recebe treinamento para realizar
empréstimos, conservar e manusear os livros, contar histórias, realizar atividades
de dinamização cultural e exposições sobre temas literários. O programa atende,

principalmente, às crianças e aos adolescentes em idade escolar, em busca de
literatura infantil e juvenil e livros de pesquisa escolar, e, em menor escala, adultos
em busca de literatura, de informações úteis para o dia-a-dia e leitura de jornais.

Mala do Saber. Delegacia Regional de Educação de Uruaçu. Departamento
Técnico Pedagógico. Av. Goiás, esquina com Rua XV de Novembro, s/n,
76400-000; Uruaçu, Goiás. Tel.: 751-1117. As responsáveis são Valdete
Machado Parreira e Silva, professora Lídia Ponce Leones, professora.

A partir de um encontro do Programa Nacional de Incentivo à Leitura PROLER em Goiás, do qual participou a equipe da Delegacia Regional de
Educação de Uruaçu, duas professoras funcionárias do Departamento Técnico e
Pedagógico conceberam um projeto de incentivo à leitura. Com o objetivo de
desenvolver o gosto pela leitura, as professoras confeccionaram roupas coloridas,
prepararam a Mala do Saber, com um acervo de 86 livros de literatura infantil e
juvenil, e envolveram um grupo maior de pessoas para disseminar a idéia.
Sempre apoiado na experiência que tiveram com o Encontro do PROLER e
também com os Programas de Um Salto Para o Futuro, da TVE, o grupo hoje
conta com a adesão de alunos e professores de escolas estaduais, municipais,
particulares e toda comunidade de Uruaçu. O resultado do trabalho pode ser
observado nos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares que são
enviados ao Departamento Técnico Pedagógico, fica expresso na preocupação de
professores e alunos em adquirir acervos para a criação de bibliotecas escolares
(chamadas de Mini-Proler) e na produção de textos e livros coletivos. Com início
em 1997, atende a 10 escolas estaduais e municipais.

Planejamento Literário. Colégio Tributário Polivalente Pio XIII. Rua R-17, 53,
Setor Oeste, 74125-170; Goiânia, Goiás. As responsáveis são as professoras
Solange Maria Lopes de Oliveira (turno da manhã), Ana Maria de Paula
Brandão Gonçalves (turno da tarde) e Zoé Lázara de Moraes (turno da noite).

O Planejamento Literário, parte integrante do projeto pedagógico da escola,
consiste na leitura de um livro a cada dois meses, selecionado pelos professores
para ser trabalhado com os seus alunos do Ensino Fundamental de forma
interdisciplinar (português, matemática, ciências, ensino religioso). A temática do
livro constitui, assim, o eixo articulador entre os conteúdos das várias disciplinas,
planejados de forma coletiva pelo conjunto de professores responsáveis por cada
série de ensino.

Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER nas Escolas; Leitura no
Hospital e Janela da Leitura. PROLER

Goiás. Casa Cora Coralina. Rua Dom

Cândido, 22, 76600-000; Goiás Velho, Goiás. Tel./fax: 62 + 371-1990. As
responsáveis são os professores Ebe Maria Lima, Selma Bastos Pires, Ma
Goreth F. Mamede.

O projeto PROLER nas Escolas tem atuado junto aos professores, com o
objetivo de fazer da leitura um fato cotidiano da vida da escola e da escola, o
instrumento deflagrador da luta pela cidadania. Sugere-se que as escolas
incorporem a preocupação com a prática da leitura nas diversas disciplinas. São
oferecidos aos professores encontros de capacitação, espaço de experiências,
seminários, oficinas e malas de leitura que circulam entre as escolas. Para os
alunos, sessões de vídeo e de contação de histórias, oficinas, teatro e projetos
como Clube da Leitura, jornalzinho, entre outros.
Leitura no Hospital, iniciado em 1996, cria condições de leitura naquele
ambiente, cuida especificamente da animação na pediatria e promove e incentiva
a leitura dos próprios funcionários do hospital. São, também, atividades de leitura
nas diferentes enfermarias e na maternidade. Há o carrinho de leitura, um carrinho
hospitalar utilizado para o transporte dos livros - e o círculo de leitura com os
funcionários.
Privilegiar a criança e sua relação com a leitura é o principal objetivo do
projeto Janela da Leitura. As atividades desenvolvidas são de contação de
histórias, círculo de leitura, concursos literários, brincadeiras de rua, entre outras.

Esses projetos já beneficiaram 6300 crianças de escolas, comunidades e
hospital; conta com uma equipe integrada por uma assessora do PROLER Goiás, um representante da DRE - GO, um articulador do PROLER, dois
animadores de leitura, agentes de leitura, voluntários e dois animadores culturais.

Projeto Escola Estadual Dácio Amorim Fonseca. Escola Estadual Dácio
Amorim Fonseca. Av. Irapuan Costa Júnior, 383, 75715-000; Ouvidor, Goiás.
A responsável é a diretora Ilda da Silva Ribeiro.

Este projeto estimula o aluno do Ensino Fundamental, contribui para a sua
formação como pessoa e o estimula a observar, pensar, ouvir, dialogar e criticar.
Outros objetivos, voltados para o ensino da língua materna, são também
pretendidos. Apesar de a escola não possuir biblioteca organizada, ter um acervo
de literatura infantil e juvenil muito pequeno, o trabalho de incentivo à leitura
explora livros em sala de aula e em atividades extraclasse, desde 1980.

Projeto Escola Municipal Geralda de Aquino - Biblioteca Escolar Fuad Rassi.
Escola Municipal Geralda de Aquino. Rua Antônio Lisita, s/n, Cidade Jardim,
74425-280; Goiânia, Goiás.

A professora de Língua Portuguesa Dairan da Silva Lima, ao ser designada,
em 1993, responsável pela Biblioteca Escolar Fuad Rassi, trabalhou para ampliar
o seu espaço e, principalmente, o seu acervo. Este passou de 145 volumes para
1600, por meio de campanhas, eventos e pedidos de doações às editoras. A
biblioteca se estruturou e ganhou adesão de professores e alunos monitores que
auxiliavam nos serviços biblioteconômicos e de empréstimo. Dramatização,
confecção de jornal, produção de textos, auxílio à pesquisa e confecção de
material pedagógico eram atividades desenvolvidas com o objetivo de subsidiar o
trabalho dos professores.
No início de 1996, após 3 anos de trabalho e um resultado expressivo junto
à comunidade escolar (diminuiu a repetência e a evasão escolar, alunos mais

críticos e criativos e professores mais entrosados), a professora foi afastada do
cargo pela Secretaria de Educação. Depois de várias tentativas para permanecer
na Biblioteca, a professora regressou à sala de aula e acumulou o cargo de
Coordenadora de Área do Setor de Biblioteca da Secretaria de Educação, onde
deu continuidade ao trabalho com a leitura. Ministra cursos de produção de textos,
cursos para auxiliares de bibliotecas, orientação para confecção de jornais nas
bibliotecas e orientação de leituras nas bibliotecas da rede. Foi realizada, ainda,
uma gincana literária que teve como resultado um crescimento de mais de 2.000
títulos de literatura e 2.000 revistas para recortes e pesquisa. A Biblioteca Escolar
Fuad Rassi conta atualmente com cerca de 6000 livros e 2 professoras auxiliares
de biblioteca e beneficia, em média, 1000 pessoas, entre alunos, professores e
comunidade, que mensalmente são atendidas na biblioteca.

Projeto de Leitura Coletiva. Fundação Educacional do Distrito Federal,
Divisão Regional de Ensino de Samambaia. Escola Classe 307, Quadra N
307, Conjunto 08, Área especial 01, 72360 -750; Samambaia, Distrito Federal.

Para resgatar o prazer da leitura e minimizar as dificuldades de
interpretação e de escrita dos alunos, em 1996, a professora Mariluce Miriam
Nórcio, atuante em biblioteca, criou momentos de leitura na escola e envolveu a
comunidade escolar. Após um ano de sua execução, o projeto já mostrava
resultados no desempenho escolar de seus alunos. Foram montadas caixas de
leitura para cada turma, com um acervo diversificado (livros, jornais, HQ, revistas).
A direção também montou sua caixa. Duas vezes por semana, todos interrompem
suas atividades para meia hora de leitura. O projeto está sob a responsabilidade
de toda a escola e conta, eventualmente, com a participação da comunidade;
beneficia os 850 alunos de 1ª à 5ª séries do Ensino Fundamental e o corpo
docente e administrativo da Escola.

PRO VER. Colégio Exato. Av. Pio XII, 1001, 76200-000; Iporá, Goiás. Tel.: 6031059. A responsável é Maria Aparecida de Jesus.

Para promover a leitura no espaço escolar, na sala de aula, o colégio criou
o projeto PRO VER que se caracteriza, principalmente, pelo acesso ao material
literário e pela produção e publicação de textos produzidos pelos alunos do Ensino
Fundamental (1ª à 8ª série). Para garantir o acesso aos livros, o colégio criou
várias estratégias ao longo dos anos, a partir de 1992: rodízio dos livros do acervo
da biblioteca entre as turmas; arrecadação de novos livros através de gincanas e
da compra de um livro por cada aluno; estabelecimento, pelo professor, de um
programa de leitura, a partir da listagem de livros sugeridos. A produção textual se
dá após a exploração dos textos literários e resulta na publicação de poemas e
narrativas - Sonho de Criança, volumes I, II, III, de excelente qualidade gráfica.
Cerca de 30 títulos são lidos por ano, como indica a ficha de leitura individual.

Sala de Leitura. Colégio Estadual Padre Trindade. Secretaria da Educação e
Cultura do Estado de Goiás. Rua Silva Pinto, s/n, Jundiaí, 75047-200;
Anápolis, Goiás. Tel.: 324-9434. O responsável é o diretor da escola, José
Teodoro Coelho.

Para superar as dificuldades dos alunos das diferentes séries com a leitura,
interpretação e síntese, nas diferentes áreas, o colégio estabeleceu, em seu
projeto político-pedagógico, a atenção e o atendimento especial à leitura em todas
as situações possíveis, como forma de gerar pensamento crítico. Nesse sentido,
todos os professores foram convidados a participar da Sala de Leitura, integrandoa ao planejamento das disciplinas.
Tudo que é lido é feito por meio de dramatização, produção de mural e de
textos, fichamento de livros, debates, análise literária. As atividades são
desenvolvidas durante as aulas, quando se trabalha a leitura, a compreensão e a
interpretação. O projeto integra-se a outros da escola. Os pais são envolvidos e
estimulados a comprarem livros para os filhos, passam a serem incentivados por
estes a lerem juntos. É também um objetivo do projeto incentivar a leitura por
parte dos professores.

Para dinamizar as diferentes atividades, a escola dispõe de duas televisões,
dois videocassetes, duas antenas parabólicas, um módulo de ciências, jogos
pedagógicos, pequena coleção de filmes didáticos, enciclopédia Barsa e outras
menores, 118 livros paradidáticos, 45 livros mais antigos. Há assinaturas de
revistas - Veja, Nova Escola, Superinteressante, do jornal Folha de São Paulo e
do suplemento do jornal O Popular, além de diversos textos fotocopiados. Há
previsão de organizar uma cooperativa para ampliar o acervo de livros. Todo o
material fica disponível na Sala de Leitura que é ampla e arejada. As atividades da
Sala de Leitura iniciaram-se em 1996; atendem crianças e adolescentes da préescola à 8ª série do Ensino Fundamental, e jovens das três séries do Ensino
Médio.

Viagem através dos Livros. Escola Estadual Mauro Borges Teixeira.
Nerópolis, Goiás.

Este projeto procura atender a um dos problemas do ensino, levantado pelo
conjunto de professores da escola - falta de interesse pela leitura. Para reverter
esse quadro, foi prevista a realização de várias atividades que vão desde o
trabalho de mobilização de alunos e de professores para as práticas de leitura
(palestras, produção de filmes, elaboração de cartazes com artigos, textos
retirados dos materiais de leitura da biblioteca), passa pela ampliação do acervo
(campanha de doação de livros e solicitação a direção do jornal local de seus
materiais editados), até às atividades de leitura (gincana literária, literatura na sala
de aula, empréstimos de livros, registros das sínteses das leituras de livros de
literatura infantil e juvenil).
Iniciado em abril de 1997, o projeto já beneficiou 320 alunos (da Educação
Infantil e de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental), nove professores e demais
profissionais (3), com um acervo composto por 267 livros de literatura infantil e
juvenil, 178 revistas, 147 livros para pesquisas.

2) Região Nordeste

Biblioteca Sempre-viva. Comitê Programa Nacional de Incentivo à Leitura PROLER do Rio Grande do Norte. Rua Dr. Quirino Fernandes, 310, Lagoa
Nova, 59056-5102; Natal, Rio Grande do Norte. Tel.: 84 + 231-5526. As
responsáveis são Almaiza F. Medeiros, Aspásia Ramalho Amorim e Erileide
M. Oliveira.

Preocupada em sistematizar a promoção da leitura, a Coordenadoria de
Atividades Culturais, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Natal,
Rio Grande do Norte, lançou, em 1989, o projeto Biblioteca Sempre Viva com o
objetivo de formar o gosto de ler, através do trabalho sistemático com a literatura
infantil e juvenil. A SME firmou, também, um convênio com o MEC/FAE para a
execução do programa Biblioteca do Professor. Além disso, o projeto conta com a
parceria do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER.
Partindo do princípio de que a leitura é um instrumento que permite ao
aluno adquirir uma melhor compreensão de si mesmo e do mundo que o cerca, o
projeto propõe uma sistemática de trabalho voltada para a formação do leitor;
desenvolve, assim, atividades como: hora do conto, dramatização, leitura
expressiva e rítmica de poemas, elaboração de textos, dobraduras e outras, além
do apoio à pesquisa dos alunos e empréstimo do acervo para leitura domiciliar.
São desenvolvidas outras atividades por ocasião da comemoração de datas
escolares e de acordo com a disponibilidade de verbas para a manutenção de
cursos e seminários.
O projeto beneficia alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, é
desenvolvido nas bibliotecas da Secretaria Municipal de Educação, por meio da
Biblioteca do Educador; congrega 34 bibliotecas escolares (duas comunitárias) e
nove núcleos de leitura. A Biblioteca do Educador, preparada para atender aos
profissionais da educação, conta com cerca de 1300 títulos de livros. 130
professores foram preparados para a mediação da leitura, através de dois cursos
realizados em 1992 e 1993.

Encantos na Leitura. Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata. Rua
Frei Caneca, Centro, 54735-756; São Lourenço da Mata, Paraíba. A
responsável é Josinere Sales da Silva.

O projeto Encantos na Leitura, previsto para ser realizado no período de
1996 a 2000, abrange três escolas municipais: Rosina Labanca, Santa Rosa e
Dulce Cândida Acioly, e utiliza um acervo de 500 títulos de ficção infantil. Ele tem
como objetivo contribuir para o desenvolvimento da criança, através da vivência
com o livro de ficção infantil. Com a participação de professores e diretores das
escolas envolvidas são realizados encontros mensais para o estudo e o
aprofundamento na área de literatura infantil, planejamento das atividades e
intercâmbio do acervo bibliográfico. As atividades literárias, em sala de aula, são
vivenciadas na hora da história, onde as crianças (inicialmente, 200 do préescolar) têm a oportunidade do contato com o livro, à livre expressão oral e ao
desenvolvimento de expressões artísticas. A culminância das atividades é a
exposição mensal das produções das crianças, com a participação de autores,
pais e comunidade.

Idéia Viva. Escola Maçônica Francisco Nunes. Rua Carloto Távora, 1117,
59900-000, Caixa Postal 75; Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. A
responsável é a diretora Francisca Dantas de Lima Costa.

Este projeto se propõe a atingir principalmente os alunos de 1ª e 2ª séries
do Ensino Fundamental, contribuir para o seu melhor desempenho no processo
ensino-aprendizagem, com a realização de oficinas pedagógicas de leitura, escrita
e contagem. Haverá uma interferência para diminuir o número de evasões e
repetência nessas duas séries.
O trabalho, iniciado em 1994, tem sido desenvolvido há três anos e já
beneficiou 150 crianças. A escola dispõe de sala de leitura, em condições bem

simples e conta com uma reduzida biblioteca, com cerca de 60 títulos de livros de
literatura infantil e juvenil e outros.

Implantando a Alegria de Ler. Curso de Letras do Centro de Estudos
Superior de Caxias. Universidade Estadual do Maranhão. Rua 08, Quadra 16,
Casa 25, COAHAB, 65604-400; Caxias, Maranhão. Tel.: 98 + 521-3426.
Tel./fax: 98 + 521-1873. A responsável é Joseane Maia Santos Silva.

A coordenadora do projeto, professora Joseane Maia Santos Silva, formou
um grupo de estudos com seis alunos do Curso de Letras do Centro de Estudos
Superior de Caxias da Universidade Estadual do Maranhão, para desenvolver
atividades prazerosas com o livro em várias escolas de Caxias. O grupo
conseguiu a doação de livros por intermédio da Livraria Graúna. No pré-escolar e
nas primeiras séries do Ensino Fundamental faziam-se leituras, cartazes,
dramatizações e desenhos, para envolver as crianças numa prática lúdica.
As atividades, iniciadas em setembro de 1995, eram ensaiadas pelo grupo
em reuniões semanais. Já no primeiro semestre daquele ano, o grupo percebeu
que as professoras regentes de turma necessitavam de orientação para melhor
realizar o seu trabalho. Decidiu-se então ministrar um curso de Literatura Infantil,
com carga horária de 32 horas para professores da rede estadual e municipal com
setenta participantes.
O projeto oferece instrumentos aos professores de Comunicação e
Expressão quanto ao material literário disponível. Desenvolvem-se atividades
como a hora do conto, o momento da Poesia, leitura e representação, o fantoche
que lê, etc. A avaliação das atividades é feita através de encontros do grupo,
depoimentos e relatórios dos executores do projeto. Contando com um acervo de
345 livros, este projeto beneficia setenta professores da pré-escola e do 1º grau
da escola onde se desenvolve.

Leitura em Sala de Aula. Escola Estadual Teotônio Vilela. Rua O, s/n,

Conjunto João Paulo II, 44030-440; Feira de Santana, Bahia. A responsável é
Cecília de Fátima Boaventura de Macedo.

A professora Cecília de Fátima Boaventura de Macedo verificou que seus
alunos tinham grande dificuldade em escrever e constatou que tal deficiência era
proveniente da falta do hábito da leitura. A partir daí, decidiu criar um método de
incentivo à leitura, tendo como espaço a própria sala de aula.
Planejado para execução em 1997, o trabalho foi desenvolvido, tendo em
vista as respectivas fases do desenvolvimento: 1ª série, histórias de criança,
animais de encantamento, aventuras no ambiente próximo à família e
comunidade, hábitos e preferências da criança, histórias de fadas, medo infantil;
2ª série, histórias de fadas com enredo mais elaborado, histórias humorísticas,
homem como agente de destruição da natureza, personificação de animais; 3ª
série, histórias de fadas, histórias vinculadas à humanidade, à necessidade de
uma postura diante das coisas, diferentes explicações para a criação do mundo,
importância de se valorizar o que se tem; 4ª série, aventuras, narrativas de
viagens, explorações, invenções, fábulas, mitos e lendas, relações entre pessoas,
alienação da criança com relação às atividades domésticas, importância da
solidariedade.
As atividades temáticas são desenvolvidas a partir da capacitação de
professores com textos adequados (mensalmente) e da prática do canto da leitura
(semanal). Cada sala de aula tem seu canto da leitura com variedade de livros. Os
alunos (cerca de 300) de 1ª à 4ª séries do primeiro segmento do Ensino
Fundamental dispõem de contos, literatura infantil, paradidáticos, histórias curtas,
quadrinhos, jornais infantis, livros de receitas, poemas, canções, etc. O objetivo é
a ligação entre a fantasia e a realidade, em que a exploração dos contos de fadas
serve de sustentação psicológica aos medos cotidianos, a fim de desenvolver uma
personalidade amadurecida e positiva diante da vida.

Ler, muito Prazer. Secretaria de Educação e Cultura. Fundação de Cultura

Cidade do Recife, 42580-69; Recife, Pernambuco. Tel.: 81 + 425. Os
responsáveis são José Carlos Viana e Gilda Maria Whitaker Verri.

A campanha Ler, muito Prazer, lançada em 1994 e realizada, anualmente,
no mês de outubro, durante a Semana Nacional da Biblioteca, tem atraído mais de
3000 leitores. Ela tem como objetivo principal oferecer uma ação de impacto
audiovisual e educativo; ocorre num mesmo período de tempo, de modo articulado
e simultâneo, em múltiplos espaços físicos. A programação dos eventos é
divulgada em todos os meios de comunicação, atinge o público de diferentes
setores: comerciais, industriais e estudantis.
Ler, muito Prazer leva, aos cidadãos de classes sociais distintas, diferentes
linguagens em formatos diversos como: feira de livros infantis, seminários, teatro,
vídeos, cinema, exposições, cursos, lançamentos editoriais, hora do conto,
audições musicais. Os custos do projeto são divididos entre a Fundação e os
parceiros: editoras, colégios e empresas. Nesses são previstos: elaboração de VT,
material impresso para a divulgação (cartazes e folders), cachê para palestrantes,
passagens e estada para escritores, transporte e montagem de exposições e
pagamento a pessoal de apoio.
Ao término das atividades, o trabalho é avaliado, na tentativa de se criar
outros serviços e produtos, buscando novos patrocínios e debates, implementando
um caráter de atualização permanente da proposta. Promovido pela Assessoria de
Biblioteca e das Bibliotecas Populares da Fundação de Cultura Cidade do Recife,
o projeto conta com duas bibliotecas populares (de Casa Amarela e de Afogados)
e três ônibus bibliotecas, em circulação por bairros carentes. São desenvolvidas
várias ações em espaços públicos e privados, como bibliotecas, praças, jardins,
estações e postos de transportes coletivos, postos de saúde, ambulatórios,
shoppings, supermercados, bancos, lojas, fábricas, escolas, bairros e conjuntos
habitacionais, beneficiando crianças, jovens e adultos.

Mostra Estudantil de Talentos nas Artes e Ciências. Cooperativa Educacional
de Itapetinga - COOEDITA METACC. Av. Izai Santos Amorim, s/n, Recanto da

Colina I; 45700-000 Itapetinga, Bahia. Tel.: 77 + 261-3501. A responsável é
Cleusa Rocha de Lira Eloy, supervisora da COOEDITA.

Com o objetivo de firmar a prática da leitura como prioridade em todas as
disciplinas, foi criada, em 1995, a Mostra Estudantil de Talentos nas Artes e
Ciências da Cooperativa Educacional de Itapetinga - COOEDITA METACC, escola
comunitária da rede particular de ensino. Para a realização da mostra, são
desenvolvidas atividades multidisciplinares ligadas à biblioteca. O projeto envolve
alunos, professores (durante o ano letivo) e a comunidade (nos dias de
apresentação ao público). Executadas na unidade escolar, as atividades são
realizadas em três etapas. Assim, formam-se grupos de alunos de uma mesma
série ou de séries diferentes para trabalhar em torno de um tema gerador
previamente escolhido. Cada grupo é liderado por um aluno e coordenado por um
professor. Na 2ª etapa, os trabalhos são selecionados, organizados e publicados
para serem apresentados na 3ª etapa, sob diferentes formas (dramatizações,
seminários, musicais, etc.), durante dois ou três dias, abertos à visitação pública.
O acervo da biblioteca escolar é de aproximadamente 300 títulos e 800
exemplares de livros de literatura infantil e juvenil, clássicos, best-sellers,
enciclopédias, revistas, jornais, filmes e vídeos educativos. Foram publicados
artigos e depoimentos da comunidade sobre o projeto em jornais da cidade. Há
ainda folhetos de divulgação, jornal da própria escola, publicações de textos
produzidos pelos alunos e registros fotográficos.
O projeto, realizado no período de 1993 a 1997 com o apoio dos
professores da escola, beneficiou 90 alunos de 1ª à 4ª séries e 120 de 5ª à 8ª
séries do Ensino Fundamental, 137 alunos do Ensino Médio, além de professores
e pessoas da comunidade.

Programa de Incentivo à Leitura. Colégio Projúris. Av. Pedro Almeida, 205,
São Cristóvão, 64052-280; Teresina, Piauí. Os responsáveis são a professora
Jasmine Soares Ribeiro, com o apoio do diretor pedagógico Wellington de
Jesus Soares.

Criada em 1997, pelo Colégio Projúris de Teresina, Piauí, esta proposta
surgiu como decorrência da preocupação com a ausência da prática de leitura
entre os estudantes, bem como de seu fraco desempenho na escrita em todas as
disciplinas. Por isso, decidiu-se incentivar a leitura, por intermédio de atividades
variadas que estimulassem uma participação mais ativa e dinâmica, tais como:
maquetes de cenários das obras lidas, elaboração de jornais, cartazes,
dramatizações, análise de filmes, recital, júri simulado, etc. O programa beneficia
150 alunos das três séries do Ensino Médio.

Programa de Leitura Descobrindo o Texto. Secretaria de Educação do
Município de Camaragibe. Diretoria de Educação Escolar. Departamento de
Ensino.

Av.

Belmiro

Correia,

2340,

Timbi,

54768-000;

Camaragibe,

Pernambuco. Tel./fax: 81 + 4582005. A responsável é a professora Maria do
Socorro da Silva.

Este programa foi idealizado de forma que envolvesse primeiramente os
professores, num movimento de estímulo, para que incorporassem a leitura como
uma atividade cultural em suas vidas. Assim, parte da concepção de leitura de
cada um, promove-se a experiência do contato com diferentes textos, em especial,
o literário, com uma articulação com outras linguagens.
O trabalho começou em 1995, com a sua equipe pedagógica que assumiu o
processo de formação continuada dos professores da rede, através de reuniões
mensais com sessões de leitura com 4 horas de duração. No início, 200
professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental foram beneficiados.
Durante o ano de 1997, o programa estendeu-se para quatro escolas com a
participação efetiva de 420 alunos. A meta é envolver gradativamente todas as
escolas.

Programa Sala de Leitura / Biblioteca Escolar. Escola Municipal de 1º Grau
(5a à 8a série) José de Barcelos. Rua Angélica Gurgel, 362, Messejana,

60871-030; Fortaleza, Ceará. Tel.: 229-2738. A responsável é Maria Aliete
Lima e Silva.

A Sala de Leitura atende, diariamente, as turmas da escola de tal forma que
cada uma pode utilizar o seu espaço, uma vez por semana, além das atividades
de empréstimos de livros. Na perspectiva de desenvolver práticas leitoras
prazerosas (e não por imposição), a programação da Sala de Leitura procura
contemplar atividades criativas e diversificadas, com o acervo de 550 livros: hora
do conto, leitura de diferentes tipos de textos (jornais, histórias em quadrinhos,
poemas, literatura de cordel), palestras e projeção de vídeos sobre temas do
interesse dos alunos.
A relação entre o trabalho da Sala de Leitura e o da sala de aula se dá por
meio da produção de jornais e de livros, normalmente, expostos na Feira da
Cultura ou, ainda, como material para ampliação do acervo da própria Sala de
Leitura. Conta, também, com a proposta da Leitura Ambulante, em que os livros
são levados em cestos às classes para o empréstimo aos alunos.

Projeto de Incentivo à Leitura às Crianças no Jardim Escola Nossa Infância.
Biblioteca Escolar Jardim Escola Nossa Infância. Rua Guilhard Muniz, 247,
Pituba, 41810-110; Salvador, Bahia. Tel./fax: 71 + 359-5457. A responsável é a
professora Sandra Diniz Torzillo, com o apoio de Marilia Regis Dourado
Meyer, Lígia Maria Sena Gomes, Ana Patrícia Bitencourt Fonseca e Eliane
Ferrari Dantas Bahia.

Este projeto tem como objetivo a inserção das crianças no mundo dos livros
e da leitura; consiste no gerenciamento da Biblioteca Escolar Jardim Escola Nossa
Infância pelas crianças do grupo da alfabetização. Elas coordenam toda a
estrutura e funcionamento da Biblioteca, realizando as seguintes atividades:
levantamento do acervo, contato com os ex-alunos, entrevista com bibliotecárias,
análise e discussão do estatuto; organização dos livros e demais materiais; por
fim, apresentação da biblioteca às demais turmas, divulgação das normas de

funcionamento e inauguração com a presença de um escritor. As outras atividades
desenvolvidas são a Hora do Conto, a divulgação periódica dos livros mais lidos e
dos leitores que mais se destacaram, os recitais de Poesia, as oficinas literárias.
Cabe aos professores a organização de uma Ciranda de Livros entre os seus
alunos.
O acervo da biblioteca é variado, composto de 1667 livros de literatura
infantil,

23

enciclopédias,

quatro

coleções,

revistas

em

quadrinhos

e

especializadas. A dinamização do espaço da biblioteca é feita pelos alunos da
alfabetização orientados por profissionais da escola. Há registros fotográficos e
um vídeo sobre o projeto. Realizado no período de 1993 à 1997, o projeto
beneficiou 230 alunos de um a sete anos de idade da educação Infantil e da
alfabetização.

Projeto de Leitura com a Literatura Infantil. O responsável é o professor
Paulo Pessoa de Queiroz. Rua Sebastião Barreto, apto. 101, Jardim Botânico,
59080-480, Neópolis; Natal, Rio Grande do Norte.

Este projeto visa alcançar crianças de 1ª à 4ª séries, através de exploração
de imagens e dos símbolos gráficos, como elementos mínimos e preliminares de
unidades de pensamentos maiores. Tem como núcleo o trabalho com a literatura
infantil.
O Projeto partiu do interesse do professor responsável pela atividade de
leitura e a constatação da precariedade com que se costuma trabalhar com o livro
e a literatura. A idéia pressupõe a criação de salas de leitura, como uma
organização permanente dentro da escola, o que exige desde horário de
funcionamento, cronogramas de atividades, acervos adequados, até um trabalho
articulado entre o professor orientador e o professor de turma. Sugere-se que o
trabalho seja coordenado por um professor (de literatura) comprometido com a
sua execução do projeto, identificado com as crianças e com a literatura infantil e
preocupado com sua formação teórico-metodológica.

O projeto dá ênfase ao trabalho de equipe, interdisciplinar; envolve todas as
áreas do ensino que tenham o livro e a literatura infantil como centro de seus
interesses. A literatura deverá ser vista como texto, e não pretexto para outros
objetivos didáticos, como o ensino de técnicas de redação e gramática. As salas
de leitura devem, portanto, envolver a escola, com bibliotecas e professores
qualificados. O livro deverá ser explorado em todas as suas possibilidades,
considerando que sua existência depende de um editor, um autor, um ilustrador,
um título, e assim por diante.

Projeto de Modernização e Dinamização da Biblioteca Escolar Polivalente.
Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura. Caixa Postal 19, 45200-000; Jequié,
Bahia. A responsável é a professora Márcia Auad.

Este projeto inclui a reformulação do espaço físico da biblioteca da escola;
a implantação de um sistema de informatização integrado e interligado à rede
nacional e internacional, através da Fundação Biblioteca Nacional; a dinamização
do calendário de atividades, com um fórum de debates interdisciplinares entre
professores e alunos; a monitoria de alunos, que atuem como auxiliares de
biblioteca; a promoção de um intercâmbio de experiências de leitura; a criação de
vasta programação de lazer, que envolva leitores, livros e leituras.
São realizados oficinas, grupos de contadores de história, jornais murais,
exposições e divulgação de trabalhos de escritores locais, resgate e preservação
da cultura da cidade, encontros com autores. Implantado em 26 de julho de 1995,
o projeto, além dos alunos das escolas, beneficia toda a comunidade acadêmica
da rede. Tem parceria com o Governo do Estado da Bahia, DIREC 13, UESB,
FAE, FBN/PROLER, recebeu apoio da Secretaria de Educação do Estado, que fez
diversas doações, desde cadeiras, mesas, estantes, até um acervo básico de 151
títulos, com média de três exemplares de cada, num total de 436 livros.
A Biblioteca Escolar Polivalente lançou o jornal Poli News, com o objetivo
de veiculação interdisciplinar e formação do leitor crítico e para viabilizar o seu
funcionamento em três turnos (manhã, tarde e noite), organizou um corpo

administrativo; conta com um coordenador, três professores, três auxiliares de
biblioteca, um bibliotecário e dois secretários.

Projeto Escola Municipal Cláudio Manuel da Costa. Escola Municipal Cláudio
Manuel da Costa. Praça Sá Barreto, 43, Centro; Vitória da Conquista, Bahia.

O projeto consiste no desenvolvimento de trabalhos a partir de datas
comemorativas que constam do calendário escolar: Dia do Índio, Dia das Mães,
Abolição da Escravatura, Vida e obra de Monteiro Lobato, Festa Junina, Folclore.
São realizadas atividades como leitura de livros e outros materiais, produções
escritas, dramatizações, entrevistas, exposição com os trabalhos feitos pelos
alunos.
A Sala de Leitura, sob a responsabilidade da professora Amirailde
Fagundes Sirino, conta com um acervo de 606 títulos, sendo 203 de literatura
infantil e 43 de outros gêneros literários. O restante são livros didáticos e técnicos,
havendo, ainda, revistas especializadas. Promovido no período de abril a agosto
de 1997, pela Escola Municipal Cláudio Manuel da Costa o projeto beneficiou 900
alunos de pré-escolar, alfabetização e de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental,
além de professores, funcionários e pais.
O livro de registro da freqüência à Sala de Leitura totaliza 616 assinaturas
durante a execução do projeto, embora a escola não disponha de recursos
financeiros e alguns livros utilizados tenham sido obtidos por meio de empréstimo.
Há registros fotográficos e um vídeo que documenta parte do projeto.

Relatório das Atividades da Biblioteca. Biblioteca Municipal Machado de
Assis. Prefeitura Municipal de Apodi. Rua Nossa Senhora da Conceição, 111,
59700-000; Apodi, Rio Grande do Norte. Tel.: 84 + 333-2122. O responsável é
Ladmires Luiz Gomes de Carvalho, sub-coordenador de cultura.

A Biblioteca Municipal Machado de Assis foi reativada em abril de 1995;
desenvolve ações para a criação do hábito da leitura por parte de seus

freqüentadores. Para a reabertura da biblioteca, foi feita uma campanha de
divulgação em todas as escolas do município e um trabalho de conscientização,
por agentes bibliotecários, sobre a importância da leitura. A partir daí, foram
cadastrados os alunos para o uso da biblioteca.
As atividades direcionadas ao trabalho de incentivo à leitura são palestras,
entrevistas com leitores, conversas informais em sala de aula, incentivo a ida à
biblioteca, que conta com um acervo de 3190 obras, etc. Este projeto tem sido
alvo de reportagem em jornais locais.

Sacolão da Leitura. Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cruzêta
do Rio Grande do Norte. Praça Celso Azevedo, 59375-000; Cruzeta, Rio
Grande do Norte.

O Sacolão da Leitura, realizado no período de 1991 a 1997, pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Cruzeta. Com o apoio do MEC/FAE, prevê a
circulação de livros de literatura infantil e juvenil nas escolas junto aos alunos,
principalmente, junto àqueles que não têm acesso à pequena biblioteca pública
municipal, com o objetivo de incentivar o hábito e o gosto pela leitura. O Sacolão é
confeccionado de tecido e plástico transparente com gravuras de colorido intenso,
o que possibilita o contato das crianças com o objeto livro. Nele são colocados 35
livros de literatura infantil e juvenil, que percorrem as escolas públicas municipais
e estaduais.
São as professoras mesmas, sob a coordenação do professor Ronaldo
Macedo, chefe da Divisão de Ensino e Atividades Culturais, que ao receberem o
Sacolão, organizam as atividades com os livros e as desenvolvem junto às
crianças da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental.

Salas de Leitura nas Escolas. Sala de Leitura do Centro Integrado
Governador Luís Viana Filho. Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho,
45200-000; Jequié, Bahia. A responsável é a professora Marilda dos Santos
Filho.

Com a implantação do projeto Salas de Leitura na Escola, foi inaugurada a
Sala de Leitura do Centro Integrado Governador Luís Viana Filho, em 1995 e, a
partir daí, passou a ser freqüentada por outras escolas públicas e privadas da
cidade.
O projeto tem como objetivo despertar nas crianças e jovens do 1º e 2º
graus o prazer de ler, através da interdisciplinaridade. Os alunos, orientados pelos
professores de Língua Portuguesa, vão até à Sala de Leitura e escolhem os livros
de que mais gostam. De volta à sala de aula, fazem debates, produção de textos,
peças teatrais baseadas nos livros lidos. O espaço físico da Sala de Leitura
tornou-se um mini Centro de Cultura, Lazer e Informação já que serve também
para festas escolares, palestras, etc.
Através de projeto enviado pela Secretaria de Educação e Cultura da Bahia,
a Sala de Leitura recebeu, da FAE, 330 títulos e criou novas possibilidades para
os alunos. Além disso, como o Centro é vizinho ao Campus da Universidade
Estadual do Sudoeste, há um intercâmbio cultural e os alunos também freqüentam
a Biblioteca Setorial Jorge Amado.

3) Região Norte

A Biblioteca vai à Escola. Secretaria de Educação, Esporte e Cultura da
Prefeitura de Cabedelo. Rua Pastor José Alves de Oliveira, s/n, 58310-000;
Cabedelo, Pará. Tel.: 83 + 238-3247. Diretoria de Educação Artística.
Bibliotecas Públicas Municipais Ivanilda Pinto Ramalho e Aderbal Piragibe.
Escola Municipal Damásio França Macedo. A responsável é Maria Ramos e
Araújo Martins, Secretária de Educação Esporte e Cultura.

O projeto A Biblioteca vai à Escola propõe o resgate e o hábito da leitura
para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino. Suas atividades se
concentram em alunos do Pré Escolar I, II e 1ª série do Ensino Fundamental,

juntamente com seus professores, que deram continuidade ao trabalho no
decorrer do ano letivo. Foram desenvolvidas, inicialmente, em apenas uma escola,
o que serviu de base para um trabalho mais amplo, nas outras escolas da Rede
Municipal.
Os livros são colocados à disposição dos alunos e professores, para
fazerem leituras na sala de aula, para empréstimos, para desenvolvimento de
atividades como: roda de leitura, dramatização, interpretação de texto, colagem,
pintura, culminando com exposição dos trabalhos desenvolvidos. O projeto obteve
uma boa receptividade por parte dos alunos, professores, diretores e supervisores,
com uma média de empréstimos de 500 livros, no período de 05/03/97 à 18/04/97.

Declamador de Poesia e Contador de História. Colégio Estadual Deputado
Darcy Marinho. Rua Francisco da Silva Queiroz, 426, Setor Aeroporto, 77900000; Tocantinópolis, Tocantins. A responsável é a professora Elzimar P.
Nascimento.

Este projeto teve como objetivos: favorecer o contato dos alunos do Colégio
Estadual Deputado Darcy Marinho de Tocantinópolis com os diferentes tipos de
poemas e histórias; apoiar o processo ensino-aprendizagem e incentivar as
professoras regentes a experimentar mudanças em suas práticas educativas.
De março a novembro de 1997, além do acesso aos livros da Biblioteca
Escolar, os alunos participaram de atividades como: leitura e interpretação de
contos, crônicas e poemas, produção de textos escritos e orais, dramatizações
não-verbais, desenhos. Também foram promovidos debates sobre os autores e
textos estudados, a montagem de murais, palestras com autores e poetas
tocantinenses e um recital em que os alunos de 3ª e 4ª séries do Ensino
Fundamental apresentaram cinco histórias e 22 poemas pesquisados por eles
mesmos, com a orientação das professoras.
O projeto promoveu, ainda, o intercâmbio entre a Universidade do
Tocantins - UNITINS e o colégio, através de atividades desenvolvidas em conjunto
pelos professores das respectivas instituições. Assim, participaram do projeto,

além de docentes e colaboradores, a professora coordenadora do projeto e as
professoras Aden Rodrigues P. Bandeira, Maria do Socorro S. Silva, Rachel
Bernardes Lima que integram a equipe do colégio responsável pelo trabalho.

Fundação Curro Velho

FCV. Fundação Curro Velho, do Governo do Estado

do Pará. Secretaria de Estado de Educação. Núcleo de Oficinas: Rua de
Belém, s/n, Telégrafo, 66113-160; Belém, Pará. Tel.: 241-5925. Casa da
Linguagem: Av. Nazaré, 31, Nazaré, 66035-170; Belém, Pará. Tel.: 248-9786. O
responsável é Marton Maués, coordenador de linguagem.

A Fundação Curro Velho

FCV possui duas unidades: o Núcleo de Oficinas

e a Casa da Linguagem, com o objetivo de complementar a educação formal,
promovem ações voltadas para a arte-educação nas formas de linguagem
plástica, cênica e verbal e preparam o jovem para o mercado de trabalho, através
da realização de oficinas.
No Núcleo de Oficinas são atendidos alunos em salas equipadas para
desenho, marcenaria, fotografia, cerâmica, xilogravura, pintura, entre outras
oficinas, num total de 30 mensais. Ao final dos cursos, são formados grupos de
trabalho que prestam serviços à comunidade. A realização de eventos, como
exposições, feiras, shows e performances, caracteriza o resultado da interação
instituição e comunidade.
No que se refere à expressão oral, as ações da Casa da Linguagem são
voltadas para oficinas e cursos de leitura, impostação e colocação de voz e
dicção. A palavra, como possibilidade de expressão, é estudada nas oficinas de
produção de textos, literatura, gramática, lingüística e filologia. Na área de
comunicação, a palavra é trabalhada, através de oficinas de redação jornalística e
publicitária, rádio-jornalismo, confecção de jornal e linguagem dos multimeios.
Com início em 1990, promovido pela Fundação Curro Velho, órgão do
Governo do Estado, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, o projeto
beneficiou estudantes das escolas públicas de 1º e 2º graus, sendo 11.379 nas
oficinas e 4.000 leitores atendidos na biblioteca no ano de 1996. O projeto dispõe

de um acervo de 2.675 volumes, sendo 806 de literatura infantil, bem como de um
acervo considerável de periódicos e, ainda, de uma gibiteca.

Incentivo à Leitura. Escola Concórdia de 1º e 2º graus. Av. Solimões, 2, Conj.
Atílio Andreazza, Japiim II, 69007-730; Manaus, Amazonas. A responsável é
Telma Maria Freitas de Souza, com a colaboração das professoras Heloísa
Silva de Oliveira e Márcia Íris Pereira Martins.

Este projeto é constituído por dois subprojetos: A criança e o uso do
dicionário e Crie um amigo: faça um livro. No primeiro, direcionado às crianças de
alfabetização até a 2ª série do ensino Fundamental, as bibliotecárias lêem
oralmente os textos para, em seguida, selecionarem as palavras desconhecidas
pelas crianças. Nesse momento, as crianças são orientadas para o uso do
dicionário. No final do projeto, montam os seus próprios mini-dicionários. No
segundo projeto, direcionado às crianças das classes de alfabetização até às da
4ª série, as atividades envolvem desde a discussão de assuntos e da estrutura da
história até a construção e ilustração do texto (montagem do livro). No final de
cada semestre, há exposição de toda essa produção, inclusive a atividade Manhã
de Autógrafos.
A análise dos livros produzidos pelos alunos revela não só a qualidade dos
seus textos, mas também a da produção gráfica de todo esse material. O projeto
dinamiza a biblioteca escolar que conta com um amplo espaço físico, além de um
acervo composto por 1.542 títulos de livros de literatura infantil.

A Mala da Leitura. Prefeitura Municipal de Rio Branco, Acre. A responsável é
a Fundação Garibalde Brasil.

Em 1995, o programa A Mala da Leitura integra o projeto cultural
desenvolvido

pela

Prefeitura

Municipal

de

Rio

Branco,

Acre,
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a

responsabilidade da Fundação Garibalde Brasil. O projeto caracteriza-se pela
organização de 40 caixas compostas por livros que circulam nas escolas e em 14

bairros da periferia da cidade, além da preocupação de desenvolver o processo de
formação de professores com o apoio da Universidade Federal do Acre, na área
da leitura.
Nessa atividade de formação de professores/leitores, estão presentes:
vivências de confecção de fantoches para o teatro de bonecos; contação de
histórias; brincadeiras e jogos; produção textual e empréstimos de livros - o acervo
da Biblioteca Pública Municipal é composto por 3.000 livros. A Fundação mantém,
ainda, a publicação de uma revista N'Ativa de excelente qualidade literária.
Merece destaque o trabalho desenvolvido nos bairros, onde as crianças têm
acesso aos livros de literatura infantil e juvenil, sempre tão distantes da realidade
do grupo, além de desenvolverem atividades de produção textual - escrita,
desenhos e pinturas.

Programa Aprendendo a Ler. Escola Municipal Professora Regina Vitória
Pires Muniz. Rua Presidente Médici, 110, Coroado, 69080-000; Manaus,
Amazonas. Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de
Manaus. A responsável é a professora Marly Araújo Vieira, com a orientação
da professora Cinthia Régia G. Livramento.

O projeto surgiu no decorrer dos estudos da proposta curricular. Tem como
objetivos valorizar o idioma, reconstruir a sua origem e história; contribuir para o
desenvolvimento da capacidade de recriar e experimentar do aluno; contribuir para
o desenvolvimento da criatividade do aluno, para as artes da comunicação;
despertar no aluno o interesse e a necessidade dos estudos e aprimoramento da
cultura nacional. Conta com aulas extraclasse a cada 15/20 dias e debate e
discussão após essas aulas. Há argüição em todas as aulas e leitura e
interpretação uma vez por semana.
O programa conta com um acervo pequeno de algumas coleções, como:
Mundo da Criança, Biblioteca Infantil e Livros; além de revistas, jornais e revistas
em quadrinhos. Com início em abril de 1996, o projeto beneficia crianças e

adolescentes de seis a dezessete anos, em dezesseis turmas: duas em sala
especial; duas de alfabetização; e doze de 1ª à 4ª séries, num total de 543 alunos.

4) Região Sudeste

Ambulante Cultural e Jornal. Praça Conde Prados, Caixa Postal 484, 36200000; Barbacena, Minas Gerais. O responsável é Júlio César Cabral.

Para atender à comunidade local e áreas vizinhas, foi criado em outubro de
1992, o projeto Ambulante Cultural e Jornal, que funciona em banca de aço fixa,
vende, compra e troca livros usados, de literatura para adultos, jovens e crianças,
com estoque renovável, de aproximadamente 400 livros infantis e juvenis. Além
disso, há o Jornal Cultural, fundado em junho de 1993, com uma tiragem de 1000
exemplares bimestrais, tem quatro páginas, tamanho ofício e editoração
eletrônica.
O espaço editorial do Jornal Cultural, assinado pelo idealizador do projeto,
costuma tratar de assuntos de interesse público, de cunho social e político. Nos 4
exemplares enviados ao PROLER, os assuntos do editorial foram: reforma agrária;
política cultural nacional e os dois projetos culturais de sua autoria; questões
sócio-econômicas, como baixos salários, desabamentos e desabrigados devido às
enchentes provocadas pelas chuvas de verão. Além do editorial, há trechos ou
textos inteiros de autores consagrados e desconhecidos, que preenchem os
pequenos espaços diagramados no jornal, que parece compor um mosaico de
poesia e prosa literária. Além disso, há fotografias variadas, reproduções e
quadrinhos de humor. São poemas de Drummond, Fernando Pessoa, Vinícius de
Moraes; fragmentos de textos de Clarice Lispector, Charles Bukowski; contos ou
crônicas assinados por Rubem Braga, Pablo Neruda, Lima Barreto; frases de
Bertold Brecht, Shakespeare, Sartre; correspondências com leitores; reproduções
de telas de pintores famosos; charges; anedotas; quadrinhos de humor, etc.

Aprendendo a Gostar de Ler

Ensinando a Gostar de Ler e Formando

Leitores para a Vida Inteira. Núcleo de Pesquisa em Linguagem e Cognição
do Mestrado em Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UERJ. Rua Felipe Camarão, 73, Maracanã, 20511-010; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 2567-3311 e 2567-3322. Fax: 21 2204-0687. A responsável é
Raquel Villardi.

Desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa Linguagem e Cognição do Mestrado
em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, com o apoio
da Qualitymark Editora, trata-se de um projeto de pesquisa e de elaboração de
material de apoio aos professores, na abordagem do livro infantil e juvenil. O
grupo de trabalho responsável acumulou experiências, trocou informações,
produziu análises e críticas, construiu uma metodologia de trabalho com o texto,
publicada, em 1997, pela Qualitymark Editora com o título de Ensinando a gostar
de ler e formando leitores para a vida toda. Nesse livro é desenvolvida uma
reflexão sobre o hábito e o gostar de ler, com o objetivo de oferecer ao professor
instrumentos para o desenvolvimento do gosto pela leitura.
Para discutir o trabalho com a literatura infantil e juvenil, a criadora do
projeto partiu de uma pesquisa realizada em convênio com o município e a UERJ
e dirigido, até 1993, exclusivamente a professores regentes de turma da Rede
Municipal. Foi feito um mapeamento da metodologia utilizada na abordagem do
livro infantil e juvenil, tendo sido comprovado que o fracasso no desenvolvimento
do gosto pela leitura se dá no aspecto metodológico das práticas escolares.
Ao discutir atividades utilizadas para o incentivo à leitura, o núcleo de
pesquisa propõe uma alternativa metodológica, que consiste em investir no gosto
e não no hábito de leitura. São apresentadas atividades com o texto, com
sugestões de elaboração de um roteiro de leitura. São abordadas ainda questões
como a escolha de um livro, o trabalho na sala de leitura e o desafio de promoção
de leitura na escola - tudo em uma linguagem reflexiva, nem acadêmica nem
didática.

Biblioteca Andante. ACENDE - Associação de Apoio a Comunidades e
Núcleo de Educação Popular. Rua São Paulo, 1071 salas 1712 a 1716, Bloco
B, 30170-132; Belo Horizonte, Minas Gerais. Tel.: 31 + 3224-5044. Fax: 031 +
3224-4946. A responsável é Fernanda de Moraes Sarmento Macruz.

Projeto itinerante que leva, semanalmente, livros às comunidades carentes
e também o prazer da leitura tanto da literatura quanto de outras expressões
artísticas. São atividades desenvolvidas, a partir de motivações proporcionadas
pelas histórias contadas: teatro, desenhos, pinturas, colagens, técnicas de
origami, atividades corporais, brincadeiras, jogos. Estas atividades extraliterárias,
ao contrário de afastar as crianças dos livros, são uma preocupação dos
profissionais envolvidos que as aproximam ainda mais, tanto dos livros quanto da
leitura.
São malas grandes coloridas, com um acervo de 180 livros; uma mala
pequena com materiais lúdico-pedagógicos; pedaços de carpetes para as crianças
se sentarem e um cenário construído de grandes caixas de papelão. São
formados dois grupos: fixo (moradores do bairro) e flutuante (crianças que
participam, quando passam pelo local). Nas creches as atividades são
organizadas por turmas, o que significa agrupamentos por idades e interesses
mais homogêneos. É estimulado o empréstimo de livros, o que desmistifica a
relação sacralizada que os mantém como objetos que não podem ser tocados
para não serem estragados. Com isso se estabelece uma relação prática com o
livro, de respeito e restituição da auto-estima por parte da criança. Pretende-se,
desse modo, investir no contato com o livro e com a leitura como uma
possibilidade de conquista do direito e da cidadania.
O projeto beneficia crianças, de três a treze anos, no espaço público da
Praça Segunda Água e na Creche Senhora de Fátima. Conta com a parceria de
outras instituições e é executado por profissionais especializados.

A Biblioteca em Ação através da Literatura Infantil. Rua Lagoa da Prata, 36

Muarama, 37900-000; Passos, Minas Gerais. A responsável é a professora
Izildinha Maria de Souza Freire.

Este projeto procura, através do uso da biblioteca, enriquecer o trabalho do
corpo docente para que o ensino não seja fragmentado e despertar nas crianças o
gosto pela leitura, visando formar um leitor pleno. Para isso, oferece aos
professores informações atualizadas, adquire livros de boa qualidade, organiza a
biblioteca e trabalha as diversas disciplinas através da leitura. Várias atividades
são realizadas, como apresentação de peça de teatro e leitura de livro comentada
(a 3ª série C leu e comentou O Menino Maluquinho, de Ziraldo).
Este projeto, iniciado em 1996, desenvolveu-se como parte do trabalho de
campo da monografia, apresentada pela professora Izildinha Maria de Souza
Freire - formada em Matemática/ Supervisão e Orientação Escolar - no curso de
Pós-graduação em Ciências Sociais e Educativas da Faculdade de Filosofia de
Passos

UEMG. Em 1997, a professora conseguiu o apoio da Secretaria de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Minas Gerais, para desenvolver o projeto
agora intitulado A escola em ação através da biblioteca. Um de seus objetivos
específicos é estudar a obra de Marco Túlio Costa, autor nascido em Passos e
com cujo nome a biblioteca da escola foi batizada.
Beneficia alunos da pré-escola à 7ª séries, além da biblioteca que conta
com um acervo 1407 títulos, sendo 507 de literatura infantil e juvenil, a escola
possui uma sala de vídeo.

Biblioteca Itinerante e Bibliotecas Comunitárias. Prefeitura Municipal de São
José dos Campos. Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de
Programas e Projetos em Educação. Rua Prof. Felício Savastano, 240, Vila
Industrial, 12220-270; São José dos Campos, São Paulo. A responsável é
Gisele Maria Pintus Pereira.

Este projeto tem a preocupação de interferir nas práticas pedagógicas em
sala de aula, a partir das atividades da biblioteca. Com início em fevereiro de

1995, acontece na biblioteca de uma escola da Rede Municipal, que dispõe de
500 livros didáticos e 980 volumes literários. Vale-se do Palanquinho como
atividade principal, que estimula a competição entre as crianças, que devem ler,
oralmente, num pequeno palanque, e usam chapéu do faz-de-conta, um texto
escolhido por elas mesmas, quando são julgadas por seus colegas. Oferece
atividades permanentes (caixa mágica de surpresas, hora do canto, filmes, vídeos,
empréstimo de livros) e é parte integrante do projeto pedagógico da escola. A
organização e a construção das atividades estão centradas nos professores,
embora um dos objetivos do projeto seja o de conferir autonomia ao
leitor/aprendiz. O projeto beneficia crianças e adolescentes da pré-escola a 8ª
série do ensino fundamental.

Biblioteca João Batista Spina. Centro Comunitário Dona Sylvia L. Maluf. Rua
Eduardo Martins Neto, s/n, Quintino Facci I, 14075-000; Ribeirão Preto, São
Paulo. A responsável é a coordenadora da Secretaria Municipal de Educação
de Ribeirão Preto, Maria Apparecida Fascino.

Esta biblioteca, instalada no Centro Comunitário, pertence a um projeto de
integração das bibliotecas públicas, como parte do programa de incentivo à leitura,
promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Com um
acervo de 1164 títulos - o acervo literário é remanescente do Projeto Leia Ribeirão
e de outras doações, promove empréstimos, leitura e pesquisa. Ela está montada
com literatura diversificada; serve a jovens, crianças e adultos da comunidade
local e circunvizinhança, além de outros tantos exemplares de livros paradidáticos.
A coordenadora da Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto,
Maria Apparecida Fascino, foi quem organizou a Biblioteca João Batista Espina
com o apoio do Presidente do Rotary Club Leste, Ernesto Quintella da Cunha; do
Presidente da Casa do Poeta, Capitão Othniel Fabelino de Souza; do Presidente
da Associação dos Moradores de Quintino Facci I, o escritor Felício Salvador
Festucci. A pedido da Presidência do Centro Comunitário, foi inaugurada no mês
do aniversário do bairro, 21 de junho de 1997, que contou também com uma

exposição de fotografias (cerca de 100) sobre a história do bairro e sua evolução.
Houve ampla divulgação em jornais, e até uma reportagem na TV Globo.

CIRANDACULTURA. Escola Estadual Godofredo Rangel de 1º e 2º Graus.
Rua Cabo Benedito Alves, 416, Cotia, 37410-000; Três Corações, Minas
Gerais. Tel.: 231-1555. Os responsáveis são os membros da coordenação da
equipe de professores de Português e de Literatura: Júlio Breno do
Nascimento, diretor; José Tadeu B. Gomes; Maria da Consolação M. Vieira;
Abigail Moreira; Auxiliadora do Nascimento; Roseli Caetano; Vanda Maciel e
Cléa Oliveira Pereira.

Este projeto surge em 1988, em função da dificuldade dos alunos com
interpretação e leitura. A sua metodologia concebe a leitura de forma ampla, a
partir de materiais do cotidiano como jornais e a leitura literária. Envolve,
atualmente, todos os professores da escola, tendo começado pelos de Língua
Portuguesa e Literatura e contribui para o processo avaliativo do aluno. Estimula a
crítica e a participação nos processos escolares. Apresenta resultados
comparativos em gráficos sobre o desempenho escolar em Português e Literatura
(91 e 96), com uma melhoria quantitativa das aprovações em todas as séries.
A biblioteca escolar, com 519 livros catalogados; assinaturas de cinco
jornais (Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Três, Jornal Divertido e
Curioso de Inglês e Jornal do Brasil); assinaturas de quatro revistas (Isto É, Veja,
Escola e Globo Ciência); apresentou um movimento até 8 de agosto de 1997 de
2650 empréstimos de livros literários; 5450 pesquisas em livros; 3631 pesquisas
em jornais e 154 pesquisas em revistas.
O vídeo é utilizado para registro e posterior análise e crítica sobre o que foi
realizado, como por exemplo: Cirandacultura; Encontro de Escritores Tricordianos
1996; entrevistas com escritores tricordianos; encenação do romance modernista
São Bernardo, de Graciliano Ramos e início do conto O Noivo, de Lygia Fagundes
Telles, além de produções de textos de alunos da 6ª série. Promovido pela Escola

Estadual Godofredo Rangel de 1º e 2º Graus, beneficia crianças e adolescentes
do Ensino Fundamental e do Médio.

Clássicos da Literatura na Pré-escola. Programa Nacional de Incentivo à
Leitura
Nogueira

PROLER. Secretaria Municipal de Educação de Cataguases. Rua
Neves

Edifício Rotary,

184,

5º

andar,

Centro,

36770-000;

Cataguases, Minas Gerais. As responsáveis são: a professora Maria
Aparecida Valentim, com o apoio das professoras Eliane Gonçalves Pessoa,
Lenir Araújo da Silva, Daniela Salgado Lacerda e Denise de Fátima Mathias.

Este projeto tem como principal objetivo revitalizar os atos de contar e ouvir
histórias na infância, a partir dos contos de fadas. Visa, também, ao estreitamento
do contato das crianças em idade pré-escolar com o livro e à formação dos
pequenos leitores. O trabalho da equipe envolveu diretores das escolas,
supervisores, professores e alunos, formando-se uma rede integrada de
valorização da leitura. A partir de então, criaram-se cantinhos de leitura em muitas
escolas, uma iniciativa de diretores e professores, e estes últimos dinamizaram,
eles próprios, outras atividades de leitura junto aos alunos, cujo desdobramento
foram apresentações de teatro de fantoches, contação e leitura de histórias,
desfile de personagens dos contos, dramatizações, confecção de livros, entre
outras.
Promovido pela equipe do PROLER da Secretaria Municipal de Educação
de Cataguases, este trabalho aconteceu no período de fevereiro a dezembro de
1997; abrangeu alunos da Pré-escola e do Ensino Fundamental de 27 escolas, a
maioria da Rede pública municipal, outras da estadual e uma particular. Dispõe de
um acervo de 458 livros de literatura infantil. No início do trabalho, houve reunião
com os supervisores e diretores das escolas envolvidas e ciclos de estudo com os
professores em dois momentos.

Clube de Leitura Monteiro Lobato. Escola Municipal Padre Café. Praça
Benedito Valadares, 145, Centro, 39740-000; Guanhães, Minas Gerais. As

responsáveis são Maria das Graças Fernandes Guimarães, diretora; Marta
Maria de Castro Bicalho Ferreira, supervisora, e as professoras Eliana Maria
de Alvarenga Guimarães, Silvânia das Dores Ferreira Pimenta e Altamira
Caldeira Mourão.

O Clube de Leitura Monteiro Lobato foi criado em 13 março de 1997 para
promover a leitura e o intercâmbio cultural e literário entre as turmas de 2ª série da
Escola Municipal Padre Café. A partir de pesquisas biobibliográficas de alguns
autores de livros infantis, foi escolhido o nome do patrono Monteiro Lobato e foram
lançadas as candidaturas para a escolha da diretoria e, então, elaborado
coletivamente o estatuto do clube.
O clube dispõe de 56 livros, funciona para três turmas de 2ª série com
reuniões mensais, onde são lidos e discutidos textos copiados de livros, feitas
dramatizações, declamações, jograis entre outras atividades.

Como despertar na Criança o Gosto pela Leitura. Escola Municipal Bahia.
Sala de Leitura-Pólo. Rua Guilherme Maxwell, 243, Bonsucesso, 21040-000;
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel./fax: 21 371-1990. Os responsáveis são:
Maria Teresa Marsico, Maria do Carmo Tavares da Cunha, Maria Elisabete
Martins Antunes, e Armando Coelho de Carvalho Neto.

Este projeto é realizado anualmente; propicia a continuidade e se integra ao
planejamento pedagógico da unidade escolar. Com o objetivo de incentivar a
leitura são sugeridas atividades a partir da leitura de histórias pelo professor que
pode ser feita com uma simples narrativa com o apoio do livro (virando as páginas
do livro lentamente e narrando a história com suas próprias palavras). As
atividades práticas desenvolvidas são desenho livre, dramatização, confecção de
livros, festival de leitura entre outras. O trabalho resultou na edição de um livro
didático

de

português:

Coleção

Marcha

Criança,

distribuído

pela

FAE.

Desenvolvido com alunos da 1ª à 4ª séries, o projeto contou com uma equipe
integrada por professores da escola.

CRI CRI: Criança Criativa. Travessa Ernestina Braga, 67, Carvão, 27145-160;
Barra do Piraí, Rio de Janeiro. A responsável é a professora Gilda Frazão de
Souza.

Além do trabalho em sala de aula, nos meses de maio, outubro e
dezembro, a professora conta histórias às crianças do bairro na faixa dos 3 aos 14
anos. Após a leitura, as crianças criam livremente com materiais que a professora
oferece. A professora atua na rede estadual de educação em classes de préescolar e sala de leitura. Uma vez por mês colabora como voluntária na Pastoral
da Criança na parte de atividades infantis. Com início em maio de 1994, este
projeto utiliza o acervo da própria professora, que dispõe de 53 livros infantis e 20
juvenis, além de outros materiais não especificados.

O Desafio da Leitura. Escola Municipal Professora Edir Frayha. Av. Dr. Saul
do Prado Brandão, Jardim Nova Aurora; Poços de Caldas, Minas Gerais. A
responsável é Rute Dias.

Esta proposta consiste em desafiar o aluno para a leitura compreensiva de
textos e, conseqüentemente, a leitura do mundo. O projeto foi criado, com o apoio
da toda equipe pedagógica da escola. Antes do início das atividades letivas,
realiza-se uma reunião com os professores para o projeto ser apresentado,
esclarece-se sobre sua proposta e ressalta-se a necessidade da participação de
cada um dos docentes junto à professora de literatura infantil, para que o trabalho
se desenvolva de uma forma integrada com os demais conteúdos. São colhidas
sugestões dos professores para promover a integração da equipe e das
disciplinas. É feito um planejamento pedagógico, onde constam as atividades
propostas, uma seleção de títulos e uma avaliação ao final.
Semanalmente, a professora de literatura infantil dispõe de cinqüenta
minutos de aula em cada turma, desenvolve atividades como: manuseio de livros,
leitura oral de textos e de histórias, produção de textos, concurso de leitura oral,

etc. Síntese de textos, resumos, leitura individual ou em grupo, por capítulos são
ações desenvolvidas nas séries mais avançadas. Segundo depoimentos de mães,
os alunos aguardam com entusiasmo o dia de aula de literatura infantil. Como
mais uma atividade, em 1997, foi realizado um concurso de redação. Montagem e
apresentação de peças teatrais, concurso de leitura são desenvolvidos em
sintonia com os temas propostos a cada bimestre. O projeto foi criado em maio de
1995 e conta com uma equipe de apoio integrada por Vera Lúcia de Souza
Pereira, Sandra Maria de Souza Tavares, Célia Ramos, além da equipe
pedagógica da SEMEC local.

Descobrindo a Leitura. Escola Municipal Marcílio Dias. Rua C, s/n, Parque
Independência Saraturuna; Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

A partir do desenvolvimento do projeto Baixo Rendimento na Escola, que
tem como objetivo atender às crianças que necessitam de um melhor
acompanhamento, principalmente em relação à leitura e à escrita, surge o
presente projeto

Descobrindo a Leitura - no intuito de estimular práticas leitoras

prazerosas para os alunos. Ele prevê a realização de várias atividades em
diferentes momentos. Primeiramente, estão ligadas à conscientização dos
professores sobre a importância do ato de ler. Em seguida, à preparação de
material (seleção de livros do acervo da escola, fichas de leitura). Depois disso, as
atividades estão voltadas para as classes do CA à 2a série. Dentre elas,
destacam-se: gincanas literárias; leituras dirigidas de diferentes tipos de textos
(poesia, música, lendas, propaganda, gibi, jornal, receita culinária); elaboração de
textos diversos e de livros pelos alunos, onde todo esse material produzido é
apresentado no final do ano letivo, por ocasião da Feira de Livros.
No último momento, as atividades agora se voltam para os alunos da 3ª e
4ª séries, onde esses expressam, individualmente, a compreensão dos livros
utilizados nas atividades de leitura, por meio de diferentes linguagens (texto,
poesia, música). Este projeto começou em março de 1997, com o acervo da Sala

de Leitura, composto por 100 livros de literatura infantil e juvenil e 20 livros
técnicos para os professores.

Espaço Cultural Maria Jacintha. Travessa Francisco Dutra, 32, Icaraí, 24220150; Niterói, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 710-1094 e 611-5644. A responsável é a
professora, fonoaudióloga e psicopedagoga Maria Jacintha Sauerbronn de
Mello.

Considerando a falta de escolas especiais, a criança surda participa de
classes regulares, onde estaciona sem condições de acompanhar o grupo, além
de chegar à escola aos sete anos para se alfabetizar numa língua que lhe é
desconhecida. Na prática, os surdos não recorrem ao livro no seu cotidiano, não
utilizam a leitura para suas informações e, portanto, não são incluídos entre os
usuários especiais de bibliotecas. Por isso, foi criado, em 04 de abril de 1995, o
Espaço Cultural Maria Jacintha, como um espaço especial de leitura para as
pessoas surdas.
Explorando todos os recursos visuais existentes, mantendo intérpretes
como funcionários permanentes para contar histórias e dirimir as dúvidas surgidas
nas atividades propostas, o Espaço Cultural pretende tornar a leitura prazerosa
para os surdos, que passarão a condições de usuários especiais, com acesso ao
mundo das informações que as bibliotecas oferecem. Acontecem diversas
atividades

culturais

como

conferências,

cursos,

exposições,

encontros,

comemorações, colônia de férias, feiras, funcionando, também, cursos de língua
portuguesa e da língua brasileira de sinais (Libras). O Espaço Cultural conta com
uma sede, uma biblioteca em fase de organização deixada pela escritora e
teatróloga fluminense Maria Jacintha, que faleceu em 1994 e especialistas
envolvidos no trabalho. Conta, ainda, com um boletim informativo - o Folhetim.

O Espaço da Leitura. Central Distribuidora de Livros e Vídeos pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Juiz de Fora. Av. Rui

Barbosa, 530, Santa Terezinha, 36045-410; Juiz de Fora, Minas Gerais. As
responsáveis são Ana Marlene Schuchter e Christina Tereza de Oliveira.

A Central Distribuidora de Livros e Vídeos, criada pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura da Prefeitura de Juiz de Fora, busca construir um
referencial para o desenvolvimento e estímulo à leitura nas escolas da Rede
Municipal de Ensino (nas salas de aula e bibliotecas escolares). Com o apoio do
MEC/FNDE, foi montado um acervo para empréstimos, com exemplares
suficientes para o trabalho em turmas inteiras, distribuídos em livros (com 29.179
exemplares de literatura infantil e juvenil e paradidáticos nas áreas de História,
Geografia, Matemática, Ciências e Ecologia), vídeos (com 2.876 programas), fitas
cassete e fantoches. Um número especial dedicado à questão da leitura foi
lançado na série Cadernos para o Professor: A leitura em discussão que reúne
informações necessárias à compreensão da idéia da Central, artigos para
discussão do papel da leitura no desenvolvimento da criança, além de todos os
títulos do acervo disponível.
Associada ao espaço da Central, foi criada a Sala do Professor, local
equipado com TV, vídeo, computador e uma biblioteca pedagógica - Biblioteca
Básica do Professor - composta de 798 exemplares, além de jornais, revistas e
periódicos, para uso exclusivo dos professores. Conta com profissionais
responsáveis pela orientação e acompanhamento do trabalho de estímulo à
leitura, realizado nas escolas municipais, pelos professores-bibliotecários, através
de projetos pedagógicos específicos. A orientação é feita através de grupos de
estudos, atendimento individualizado e oficinas.
Dentre as atividades realizadas tem-se: grupos de estudos (realizados
mensalmente), Projeto Murilo Mendes vai à Escola (em parceria com a
Universidade Federal de Luiz de Fora - UFJF, com o objetivo de resgatar a obra
deste poeta), Oficinas de Organização de Acervos Bibliográficos, Jornadas de
Educação Municipal (evento anual). Este projeto teve início em 1994 e beneficia
de 38.264 alunos e 2.380 professores.

Feira de Literatura. Escola Municipal Embaixador Dias Carneiro. Estrada da
Covanca, 20, Jacarepaguá; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Inspirada no projeto da escritora Terezinha Casassanta, a professora
Elizabeth Botelho de Souza realizou a Feira de Literatura, objetivando dar
oportunidade aos alunos do pré-escolar à 4ª série para revelarem suas
experiências de leitura e despertar o interesse dos visitantes para ler as obras
anunciadas. Com início em 1996, durante três meses, as duas turmas
participantes do Projeto foram preparadas para a feira. Foram divididas em oito e
sete grupos, sendo que cada um deles trabalhou um livro diferente. Cada grupo
planejou a apresentação do livro (dramatização, fantoches, cartazes, etc.) para os
demais colegas e visitantes, organizando seu estande com a exposição do
material preparado sem, no entanto, revelar o final da obra, a fim de incentivar a
curiosidade dos visitantes.
Os alunos relataram suas experiências com o texto para convencer os
visitantes a lê-los também. A partir da feira, a sala de leitura passou a ser um
espaço prazeroso e muito procurado pelas crianças. O projeto serviu, ainda, para
que alunos identificassem e valorizassem autores brasileiros de literatura infantil.

GIROLETRAS. Escola Balão Vermelho. Av. Bandeirantes, 800, Mangabeiras,
30315-000; Belo Horizonte, Minas Gerais. Tel.: 31 + 281-7799 e Fax: 31 + 2234545. A responsável é a professora Ieda Maria Luz Brito, Diretora Pedagógica
da Escola Balão Vermelho.

O projeto GIROLETRAS é uma extensão das bibliotecas de classe,
espaços de leitura de livre escolha que garantem um contato permanente das
crianças com os livros. O projeto prevê, além da circulação de muitos livros entre
os alunos de cada classe, a realização de uma feira anual, desde 1995, com a
participação direta dos alunos, abrangendo da organização até à divulgação dos
trabalhos por eles desenvolvidos, durante o ano letivo. Na feira, acontecem
vendas de livros, sessões de leitura teatralizada, hora do conto, oficinas, bate-

papo com autores. Com a renda da 1ª feira, foram montadas cinco bibliotecas de
classe, enviadas às escolas da rede pública que se propuseram a participar das
atividades do projeto no ano de 1996. No ano de 1997, por intermédio da troca de
correspondências, encontros de confraternização, seminários de leitura e feiras
simuladas, os alunos mantiveram intercâmbio com sete escolas da rede pública.
O projeto tem beneficiado alunos da própria Escola Balão Vermelho (1º
segmento do Ensino Fundamental); alunos das Escolas Municipais Vila Pinho (2ª
série), José Mendes Júnior (1ª série), Benjamin Jacob (1ª série), União
Comunitária (2ª série); alunos das Escolas Estaduais Dulce Pinto Rodrigues (1ª
série),

Professor

Moraes

(3ª

série)

e

da

Escola

Pizani

(3ª

série).

Para o período de dezembro de 1995 à 1997, foi feita uma estimativa no sentido
de que os alunos leiam, a cada ano, 100 títulos de literatura infanto-juvenil através
das bibliotecas de classe. Todas as turmas participam do Projeto divulgado por
dois jornais de grande circulação de Minas Gerais, pelo Jornal do Balão
(publicação da própria escola), e por um vídeo.

Hemeroteca: uma Perspectiva Prática e Histórica para o Conhecimento
Interdisciplinar. Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto. Rua Rio
Grande do Sul, 127, 14055-000; Ribeirão Preto, São Paulo. O responsável é o
professor José Luiz Dutra Toledo.

A Hemeroteca é uma coleção de pastas temáticas recheadas com recortes
de jornais, revistas, panfletos, folders, sobre temas atraentes, conteúdos de
disciplinas escolares, questões atuais, etc. Apresentam um assunto geral e seus
recortes constituem acervo de informações específicas ou circunscritas ao tema
geral da pasta. Cada pasta é numerada e seus recortes são ordenados por
números em ordem crescente. Elas têm no fichário da Hemeroteca uma ou mais
fichas com o registro de cada um dos recortes de seu acervo.
Beneficiando alunos e professores das 60 escolas municipais, existem,
atualmente, 100 pastas com diferentes temas que as escolas têm acesso por
telefone, bastando indicar o número da pasta solicitada, o tema geral e os

assuntos específicos encontrados na mesma. Feito isto, o professor encarregado
prepara cópias xerox dos recortes de interesse do solicitante.

Incentivo à Leitura. Colégio Técnico Industrial. Universidade do Vale do
Paraíba

UNIVAP. Rua Antares, 185 apto. 109 b, Jardim Satélite, 12230-250;

São José dos Campos, São Paulo. Tel.: 12 + 333-2354 e 973-6857. A
responsável é a professora Rosa Maria Daniel Pacini Garcia Moreira.

O projeto Incentivo à Leitura contribui para a construção de uma nova
metodologia, visando o desenvolvimento das habilidades oral e escrita, de forma
criativa e interessante para o aluno, além de mais apropriada à realidade
contemporânea. Assim, tem como proposta a produção de textos, a partir da
realização de pesquisas que, por sua vez, incentivam a prática da leitura.
Parte-se, portanto, de um projeto de pesquisa, para o qual é elaborado um
roteiro que inclui: a definição de um fato que pode gerar o surgimento de temas
motivadores; a organização de diferentes etapas do trabalho; a aprendizagem com
a finalidade de ampliar os conhecimentos do aluno, a partir das relações
multidisciplinares, formando um conhecimento enciclopédico. Tudo isto com o
objetivo mais geral de auxiliar o aluno na busca de seu próprio conhecimento, para
a criação e produção de seus textos, e de propiciar a descoberta de fontes que
satisfaçam sua curiosidade natural, formando elos que permitem desvendar outros
aspectos da cultura e outros modos de expressão.
Desenvolvido em sala de aula, conta com sessões de vídeo, leitura de
publicações de interesse dos alunos, leitura de letras de músicas, de textos
clássicos, poemas e jogos, jornais, histórias em quadrinhos, fotografias,
reproduções de obras de arte, etc. Beneficia alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries.

Incentivo à Leitura. Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo

CAIC. Av.

Manoel Vida, s/n, Imaculada Conceição, 37062-460; Varginha, Minas Gerais.
A responsável é a professora Diná Vieira Chaves Costa.

Este projeto tem como objetivo criar o hábito da leitura prazerosa, levando o
aluno a perceber que uma boa leitura enriquece o vocabulário, a criatividade e a
vivência. No início do ano, é solicitado que cada aluno da 5ª série (36 ao todo)
compre um livro de literatura infantil e juvenil de sua escolha e leia-o. Além deste
livro, a biblioteca dispõe de 40 livros, que serão lidos durante as aulas de
português. Ao final de cada leitura, que pode ser feita em etapas durante as aulas,
o aluno preenche uma ficha de leitura e faz comentários com a turma sobre os
principais personagens, fatos importantes e cenas emocionantes, com o objetivo
de motivar a troca de livros entre eles. Como resultado, ao final de cada bimestre,
são realizadas produções de textos e exposição em mural dos trabalhos com
comentários e ilustrações sobre os livros lidos.

Laboratório de Leitura e Redação. Escola Pública Municipal Professor José
Ezequiel de Souza. Rua Waldomiro Berbare, 505, Parque São Luiz, 12061440; Taubaté, São Paulo. A responsável é a professora Sílvia Regina Ferreira
Pompeo.

O objetivo deste projeto é formar e instrumentalizar os alunos de 1º e 2º
graus da Escola Pública Municipal Professor José Ezequiel de Souza, na
perspectiva de se tornarem leitores e escritores conscientes do significado dessas
atividades. Com a finalidade de integrar atividades de leitura à prática de escrita,
foi criada na escola uma biblioteca, desenvolvendo três tipos de atividades: a
leitura, a escrita e o dizer. Os livros do acervo da biblioteca - constituído de 136
títulos e 674 exemplares - são oferecidos aos professores, que fazem o rodízio em
sala de aula, a fim de que todos os alunos possam discutir sobre o mesmo livro.
Posteriormente, são realizadas atividades como: dramatização, reportagem,
fantoche, entrevista, teatro mudo, etc. É solicitada a produção de textos
relacionados aos temas dos livros. As atividades desenvolvidas propiciam um
intercâmbio entre as turmas, representando uma extensão do conhecimento e
foco irradiador de debate, criação e comunicação de idéias.

Leitura Extraclasse. Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo - CAIC (Av.
Manoel Vida, s/n, Imaculada Conceição, 37062-460; Varginha, Minas Gerais.
A responsável é a professora Nereida Ivone de Paiva T. Alvarenga.

Este projeto consiste na realização de um rodízio de 29 livros do acervo da
biblioteca da escola entre os 112 alunos de 4 turmas da 4ª série que, no dia da
aula de Literatura - uma vez por semana, lêem os livros apresentados e também
os que eles trazem de casa. Após a leitura, os alunos relatam o que foi lido para a
turma. Pode ser feito, ainda, empréstimo domiciliar com um prazo de dois dias
para a devolução. Há uma discussão sobre as situações vivenciadas nas diversas
leituras. Ao final do período é realizado um seminário, dirigido pela professora
responsável, no auditório da escola, ampliando as discussões, entre as turmas,
dos livros lidos. Como resultado do trabalho, os alunos são incentivados a elaborar
diversos tipos de textos, para desenvolver o vocabulário e a criatividade.

Leitura na Praça. Secretaria Municipal de Educação de Santa Leopoldina,
Espírito Santo. Comissão Municipal do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura

PROLER. Av. Presidente Vargas, 1591, Centro, 29640-000; Santa

Leopoldina, Espírito Santo. Os responsáveis são Carlos Alberto do
Nascimento, Tânia R. Rechinelli Passos e Ana Maria Ropke da Silva.

Criado em homenagem a Monteiro Lobato, com o objetivo de promover a
leitura entre crianças e jovens de forma lúdica e prazerosa, o Leitura na Praça
reúne, aproximadamente, 100 pessoas em cada tarde de domingo. Para maior
incentivo à participação de crianças e jovens no projeto, é oferecida uma
programação cultural diferente por semana. Após a apresentação de contadores
de histórias, peças de teatro, shows e brincadeiras, os participantes são
distribuídos em grupos, nos quais escolhem um livro para ser lido. Em seguida à
leitura, cada grupo apresenta para todos o que foi lido, através de dramatizações,
exposições

de

desenhos,

colagens,

danças,

músicas,

etc.

Depois

das

apresentações, é sorteado um livro entre os componentes de cada grupo, para
que a leitura continue durante a semana em casa, e passe a se tornar um hábito.
As tardes de leitura acontecem quinzenalmente na praça.
Durante a semana, é feito um levantamento nas escolas para planejar o
número de participantes aos domingos. Entretanto, o projeto é aberto a quem
queira participar, inclusive jovens e adultos. Nas segundas-feiras, após o evento, a
comissão coordenadora se reúne para avaliar e planejar a próxima tarde de
leitura. Professores, crianças e outras pessoas envolvidas são periodicamente
ouvidos para uma avaliação do projeto, que conta com o apoio da SEDU, da
SEMEC, das escolas e do Comitê do Programa Nacional de Incentivo à Leitura PROLER

local.

Desenvolvido

na

praça,

conta

com

um

acervo

de

aproximadamente 100 livros infantis e juvenis, além dos livros da Biblioteca
Pública Municipal e da EPSG Alice Holzmeister. Iniciado em 20 de abril de 1996,
este projeto beneficia alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental,
professores e pessoas da comunidade.

Leitura Viva. Escola Estadual Professor Joaquim Queirós. Pouso Alegre,
Minas Gerais. As responsáveis são Márcia de Souza Camargo, diretora da
escola e Solange Schmith Silva, responsável pela biblioteca escolar.

Este projeto incentiva a prática da leitura junto aos alunos, por meio do
desenvolvimento de outros projetos ao longo do ano letivo, com a exploração de
um livro de literatura infantil e juvenil, a cada mês. Os critérios para a seleção de
livros procuram considerar os seguintes aspectos textuais: forma (poesia, prosa,
texto sem legenda) e conteúdo (temas ligados a eventos culturais e a valores e
sentimentos humanos). O projeto utiliza, ainda, diferentes recursos para a
abordagem dos textos: dramatizações, teatro de fantoches, contação e leitura das
histórias, entre outros, e investe na produção escrita e oral a partir dos livros
trabalhados.
O projeto Leitura Viva conta com o acervo da biblioteca e dos cantinhos de
leitura existentes em cada sala de aula, além dos materiais de vídeo. Suas

atividades são desenvolvidas tanto no espaço das salas de aula quanto no espaço
da biblioteca escolar. De março a dezembro de 1997, beneficiou alunos das
classes de alfabetização à 4ª séries do Ensino Fundamental, além dos
professores e bibliotecárias da escola.

Lendo, Escrevendo e Contando Histórias. Secretaria Municipal de Educação
e Cultura de São Pedro da Aldeia. Diretoria de Educação e Cultura - Divisão
de Cultura. Rua Lourival Araújo de Mattos, 66, Centro, 28940-000 São Pedro
da Aldeia, Rio de Janeiro. Tel.: 246 21-1559.

Este projeto se desenvolve por meio de diversificadas estratégias de
aproximação de alunos e professores ao mundo da leitura prazerosa e lúdica,
estimulando a expressão da leitura de mundo que crianças, jovens e adultos
trazem para o cotidiano escolar. Uma primeira modalidade de aproximação
ocorreu através do rodízio de 12 caixas-estantes entre as escolas do município,
enfatizando a importância da leitura e da escrita significativas. Outras tantas
iniciativas aconteceram: as Exposições da Rede Municipal de Ensino, com grande
participação de toda a comunidade escolar; o envio sucessivo de materiais de
leitura para as escolas; a criação do Projeto Lendo, Escrevendo e Contanto
Histórias. Este último tem como finalidade reforçar o trabalho pedagógico,
priorizando as produções dos alunos, por meio do lúdico e do imaginário.
A programação se desenvolve nas escolas do município, estabelecendo-se
o contato direto das crianças com os materiais de leitura. Paralelamente, ocorrem
oficinas para professores realizadas, mensalmente, com o intuito de despertar
também nesses profissionais o prazer pela leitura. Há, ainda, o Serviço de
Dinamização da Leitura com uma equipe de vários profissionais. O acervo inicial
contou com 294 livros de literatura infantil e juvenil.
Promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Pedro
da Aldeia, com início em 1992, a partir de convênio firmado com o Programa de
Alfabetização e Leitura (PROALE) da Universidade Federal Fluminense, o trabalho
culminou em l996 com o Projeto Lendo, Escrevendo e Contando Histórias,

beneficiando alunos e professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental
das redes de ensino municipal, estadual e particular. Está sob a responsabilidade
da equipe de Supervisão Pedagógica de 1a a 4a série formada por seis
profissionais, além da coordenadora Regina Célia Valadares da Conceição, da
dinamizadora de leitura Marcela da Silva Santos, da equipe de Orientação
Educacional, e da equipe de Coordenação de 5a à 8a série.

LER / 97. Prefeitura Municipal de São Gonçalo, Secretaria de Educação e
Cultura de São Gonçalo. Av. Presidente Kennedy, s/n, Estrela do Norte;
24445-000; São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 712-6427. Os
responsáveis são a coordenadora geral Beatriz Eliane C. Santos e quatro
coordenadores de leitura.

Projeto destinado a crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino;
baseia-se na organização de um planejamento centralizado e oferecido às
escolas, para que desenvolvam atividades de estímulo à leitura. A cada mês há
um tema, escolhido em função de datas comemorativas (mês da mulher, da
criança, do meio ambiente, etc); um autor e um texto explorados em mural de
dimensões pré-fixadas; um livro no mesmo mural.
As datas ou as semanas são destacadas, com atividades para cada uma
delas. São exemplos de atividades: aprender hinos, realizar homenagens,
concurso de trovas, de anedotas, de redação, dramatização, correio da amizade,
afetivo e poético, cópias de textos, leitura de textos bíblicos, mensagens criativas,
criação de coleção de gibis, pesquisa, palestra com autores, visitas, pesquisas,
campanhas, criação de textos, etc. Ao agente cabe viabilizar espaço para a sala
de leitura, cadastrar sócios e emprestar livros; dar informações sobre a
participação do professor nas atividades; sobre a utilização de acervo de livros e
quanto a metodologias de dinamização da leitura em sala de aula. Com início em
1995, o programa é adotado em toda a rede, desenvolvido por intermédio de um
agente de leitura escolar, que cumpre o planejamento organizado.

Ler e Escrever, Muito Prazer. Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da
Silveira

UERJ. Sistema de Bibliotecas

SISBI. Biblioteca SECAP/B. Rua

Mariz e Barros, 572/501, Tijuca, 20260-133; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 2254-1475. As responsáveis são a professora e bibliotecária-chefe
Eny dos Santos Pires e Maria de Lourdes Gonçalves Amador, bibliotecária.

Este projeto desperta o prazer, o gosto pela leitura e escrita. Pretende,
ainda, provocar na criança a expressão de seus sentimentos, através da leitura de
poemas, para que diferencie as partes de um poema, elabore sua própria poesia,
participe da leitura de um livro de poemas, no caso da Saladinha de Versos.
Foram comprados 20 títulos de poemas para a infância, de autores brasileiros.
Cada aluno escolherá, dentre os vários poemas lidos, um para recitar. A
professora chama a atenção dos alunos para a importância de ler o título e o
nome do autor; escolher, através do voto, qual o poema preferido; escrevê-lo no
quadro de giz e ler em voz alta para o grupo; dividi-lo em estrofes e versos;
verificar as rimas; entender os sentimentos expressos pelo poeta.
Numa segunda etapa, os alunos assistem ao filme Meu Primeiro Amor e
preenchem uma ficha de avaliação. Na terceira, fazem a composição de seus
próprios poemas. O projeto beneficia alunos de 3ª (de março a dezembro de 1996)
e 4ª séries com horário de atividades na biblioteca, professores, funcionários do
colégio e pais de alunos. A biblioteca foi criada em 1977 para atender ao primeiro
segmento do 1º grau; dispõe de um acervo de aproximadamente 4500 títulos entre
os quais se encontram 20 exemplares do livro Saladinha de Versos, feito pelos
alunos.

LER e LER. Fundação Artístico-cultural de Betim

FUNARBE. Centro

Artístico Cultural de Betim Frei Estanislau. Biblioteca Amélia Alves da Silva.
Rua Cambuci, 130, Imbiruçu, 32680-190; Betim, Minas Gerais. A responsável
é a bibliotecária Maria do Rosário de O. Andrade, com a colaboração de
Terezinha Cristina Martins.

Este projeto propaga e faz cultura através de uma biblioteca viva e
dinâmica, onde o principal objetivo é valorizar e dar oportunidade ao homem da
periferia. O projeto é levado para fora da biblioteca, para mais perto das pessoas,
o que fortalece, assim, as relações pessoais, forma leitores críticos e felizes. O
livro e a biblioteca são propagados como verdadeiros agentes culturais.
São atividades desenvolvidas pelo projeto: palestras; exibição de filmes de
valor histórico; vídeos educativos (meio ambiente); banca de troca de livros; visita
às escolas e creches; divulgação dos trabalhos artísticos e literários desenvolvidos
no Centro Artístico e Cultural; dramatização; painéis; campeonato; apresentação
de dança; dinâmica de bom relacionamento e bem viver; exposição de fotos,
recortes e documentos. Com início em 1997, beneficia crianças, adolescentes e a
comunidade; a biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, com um acervo de
4600 livros.

Ler é mais Importante do que Estudar. Biblioteca David de Carvalho da
Escola Municipal Celuta das Neves. Rua Igarapé, 391, Lurdes, 35680-205;
Itaúna, Minas Gerais. Tel.: 37 + 3242-3131. A responsável é a professora
Ivony Antunes de Sousa Faria.

Levar os alunos à biblioteca para um momento de leitura e lazer; fazer uma
ponte entre professor e aluno, despertar o desejo de saber mais; orientar alunos,
professores e comunidade nas pesquisas das várias áreas de conteúdo escolar e
envolver alunos e professores em vivências e experiências, tornando a biblioteca
um laboratório de descobertas são os objetivos deste projeto.
Com início em 1995, o projeto é desenvolvido na Biblioteca David de
Carvalho da Escola Municipal Celuta das Neves, que conta com um acervo de
1465 títulos de literatura, 125 fitas de vídeo e ainda periódicos, fitas cassete, CDs
e livros de consulta e pesquisa e atende nos três turnos cerca de 1050 alunos de
5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental, professores e comunidade, em geral, para
leitura, pesquisa, consulta e empréstimo. Em 1996, foram feitos 3503 empréstimos
de livros e realizadas 80313 consultas e pesquisas. Além disso, há atividades

como hora do conto, oficina literária, em que são trabalhadas as várias formas de
linguagem (música, poemas, jogos, histórias lidas e contadas). As leituras
culminam com um trabalho escrito, desenhado ou registrado através de outra
forma de criação artística. Além da coordenadora responsável, há também
profissionais que trabalham na biblioteca e os professores de literatura.
Como a escola recebe alunos de diferentes bairros, muitos deles com idade
avançada para a média desejável da turma, por problemas de repetência e de
trabalho, o projeto desenvolve a leitura e rompe com as barreiras de idade.
Inicialmente, esses alunos se sentem tímidos e desinteressados pela leitura; com
o passar do tempo, as dificuldades são superadas e eles passam a ler com
desembaraço. À medida que o aluno vai levando os livros, vai se tornando íntimo
dos mesmos e aumenta seu vocabulário, arriscando-se em leituras mais
demoradas.

Ler por Prazer. Secretaria Municipal da Educação de Ilha Solteira, São Paulo.
E.M.E.F. Aparecida Benedita Brito da Silva. Praça da Araucária 105, Zona Sul,
15385-000; Ilha Solteira, São Paulo. Tel.: 18 + 7623628.

A partir de maio de 1996, a professora Marilei de Lima Marcicano
reorganizou este projeto, que tem como objetivos despertar na criança o interesse
pelos livros e desenvolver a oralidade e a criatividade, estimulando a leitura e a
imaginação. Ela tem o cuidado de preparar o ambiente da biblioteca, que conta
com um acervo de 3534 títulos de literatura brasileira, módulos paradidáticos e
literatura infantil. Possui ainda suplementos de jornais e revistas como Ciência
Hoje, de acordo com a turma recebida, com almofadas, tapetes, livros variados,
gibis, poemas e jornais. São levantadas as preferências individuais ou do grupo,
procurando variar as histórias a cada semana. Fazem parte das atividades: leitura
e contação de histórias pela professora, pelas crianças, histórias trazidas de casa
(contadas pelos pais), poemas declamados e cantados e recriação escrita de
histórias.

São utilizados livros de literatura infantil, gibis, revistas, suplementos de
jornais, enciclopédias, materiais de pesquisa, lendas, parlendas, trava-línguas e
histórias folclóricas. Após a leitura de um livro, esse passa a ser manuseado e lido
pelos alunos. Ao longo do desenvolvimento desse projeto estão sendo observadas
mudanças de atitudes do aluno leitor como: o desembaraço, a sensibilidade, o
respeito e a disciplina. As professoras em sala de aula têm sentido esse
crescimento positivo. Além do trabalho em biblioteca ainda há um momento para a
retirada de livros, para a leitura em casa (empréstimos). Pretende-se utilizar esse
projeto para auxiliar na recuperação de alunos defasados em Língua Portuguesa.
Beneficia alunos de 1ª à 4ª séries e do curso supletivo.

Literatura Infantil e a Formação do Leitor na Biblioteca. Universidade Federal
Fluminense

UFF. Núcleo de Documentação da Biblioteca Central Gragoatá.

Av. Visconde do Rio Branco, s/n, 240200-000; Niterói, Rio de Janeiro. Os
responsáveis são Almir Barbio de Azevedo, bibliotecário-chefe da Biblioteca
Central do Gragoatá; Iza Terezinha G. Quelhas, técnica em assuntos
educacionais da Biblioteca; Eleonora Cretton Abílio e Margareth Silva de
Mattos, técnicas em assuntos educacionais do PROALE.

O projeto Literatura Infantil e a Formação do Leitor na Biblioteca promove a
formação de leitores críticos e informados, através de variadas atividades e dos
cursos de formação teórica. Estuda também a produção literária destinada ao
público infantil a partir do acervo da Biblioteca Central e do Programa de
Alfabetização e Leitura - PROALE e estabelece critérios que permitam a seleção
de textos e formas de abordagem diferenciadas, assim como explorar outras
formas de linguagem.
Este projeto tem, portanto, a finalidade de atrair jovens e adultos para a
biblioteca, contando com profissionais ligados à literatura, para o desenvolvimento
das suas diversas atividades. Pretende, ainda, fazer da biblioteca um espaço de
integração de estudo e conversação, assim como também de lazer, por meio de
atividades diversificadas que promovam a formação de um leitor crítico e

participante - encontro com o autor; cursos para jovens e adultos destinados a
formar um público com interesses na área de literatura; oficinas voltadas para a
leitura, produção de textos e aperfeiçoamento da composição oral e a produção de
debates.
Beneficia usuários em geral e alunos do 4º ano adicional do Curso
Pedagógico do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. Este projeto foi
realizado em duas etapas de agosto de 1997 a julho de 1998 e de agosto a
dezembro de 1997.

Livro de Asas. Instituto de Educação Professora Anaíde Panaro Caldas.
Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 56ª Agência de
Administração Escolar. Av. Chaim Elias, s/n, Aliquicis, 28470-000; Santo
Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 851-0994. As responsáveis são
Rita de Fátima G. Coelho, bibliotecária; Lia Regina Bastos Silvestre,
estagiária e Elaine das Graças Evangelista dos Santos, orientadora.

Este projeto fundamenta-se na importância da leitura na perspectiva da
formação da população e do processo de reconstrução social e na necessidade de
democratização do acesso à leitura e aos livros. A falta de bibliotecas e de uma
política de popularização do livro reproduz o analfabetismo, propõe-se a ser um
dos canais que permita que os livros cheguem aos leitores. Trabalha para formar,
como leitores, todos os que fazem a escola. Integra, no desenvolvimento das
ações, estagiários do curso de formação de professores, junto às crianças, em
atividades de contar histórias, de pesquisar em biblioteca. Em reuniões
pedagógicas, planeja atividades docentes articuladas com a leitura, gerando um
compromisso entre bibliotecários, professores e direção da escola para a
democratização do espaço da biblioteca e a conquista de novos leitores responsabilidade de toda a escola.
Realizado na biblioteca de um CIEP, com acervo de 1600 títulos, sendo 600
didáticos, 800 paradidáticos, 300 infantis e juvenis não registrados e alguns livros
de pano; obras de referência como dicionários, periódicos com a história do

município, uma enciclopédia de História do Brasil. Didáticos e clipping de jornais
suprem a ausência de outras enciclopédias. Com início em março de 1996,
beneficia crianças da pré-escola, CA à 4ª série; alunos do curso de formação de
professores; alunos do curso de madureza; professores, funcionários de apoio,
pais.

Navegando no Devir - Oficina Lúdica de Expressão Literária e Teatro.
Fundação Municipal de Educação. Centro Municipal Mulher Educação e
Cidadania Bocayuva Cunha - CEMEC

Niterói, Rio de Janeiro. Espaço

Cultural Tempo de Ensino. Rua Pereira Nunes, 282, Vila Isabel, 20561-120;
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A responsável é Marinetti Vitorino dos
Santos.

Este projeto trabalha a literatura contemporânea acessível ao público
infantil juvenil, a partir do contato com diferentes linguagens: teatral, pictórica e
musical, através da expressão corporal, jogos dramáticos; promove vivências de
criação poética, histórias e performances. Há uma oficina de criação literária e
teatro que oferece cinco diferentes horários, com uma hora de duração cada, aos
alunos da Rede Pública Municipal. Tal núcleo já criou e apresentou duas peças de
teatro: A formiga e a neve, adaptação da narrativa de Monteiro Lobato sobre a
fábula de La Fontaine e Rabapunsifuxipa, texto de criação coletiva dos alunos.
O projeto desenvolve, de forma multidisciplinar, a fantasia, os sonhos e a
realidade dos estudantes, a partir das intenções simbólicas, pois a literatura não
está afastada do real. Há uma ênfase especial ao estudo da lírica contemporânea
na qual a linguagem não se preocupa mais em apontar para o referente externo:
volta-se para si mesma. Parte-se das leituras que o estudante traz, tentando-se
ampliá-las, já que estas são apenas algumas possibilidades. Faz parte de a
metodologia valorizar a diferença e a heterogeneidade do grupo. Os que
avançaram ajudam aqueles que ainda não conseguem desenvolver alguma
atividade como a produção textual dos estudantes. Com início em 1995, o projeto
possui sala arejada, aparelho de som, fitas cassetes e vídeos, pranchetas de

pintura e materiais de fisioterapia. Seu acervo é formado por 45 livros de arte, 86
de educação, 40 enciclopédias, 124 de literatura e 43 de psicologia. O trabalho se
desenvolve no Espaço Cultural Tempo de Ensino e prossegue em Niterói com
alunos interessados da rede pública de ensino.

Oficina de Criação. Rua Três, 110, Nova Barra, Barra de São João, 22880-000;
Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. A responsável é a professora Maria
Aparecida Alves de Araújo.

A Oficina de Criação, surge a partir da observação de uma professora do
desinteresse dos alunos pela leitura. Seu objetivo maior é incentivar a leitura, além
de despertar o interesse pela escrita e estimular a criatividade. O projeto oferece
aos alunos a oportunidade de ouvir, conversar e brincar com histórias que lhes
são contadas, interpretadas e vivenciadas por meio de teatro de fantoches, jogos
e brincadeiras. Isso acontece em um clima agradável, sem qualquer cobrança.
São realizadas visitas quinzenais às escolas de mais fácil acesso e mensais
àquelas localizadas mais longe. Na oportunidade, os alunos vivenciam situações,
a partir dos atos de ouvir/ler/escrever, depois de terem conversado sobre o tema,
estabelecem significados e relações entre a leitura e a sua própria vida. Assim,
compreendem o funcionamento do sistema da escrita e os diferentes usos da
linguagem, tornam-se capazes de ler e interpretar os textos e também de produzilos.
Embora as escolas não possuam bibliotecas, recebem da Prefeitura livros
de literatura infantil que, além de servirem de apoio ao projeto, são trabalhados
pelos professores em sala de aula. O projeto teve início em março de 1997,
beneficia alunos do CA à 4ª séries de dezesseis escolas municipais do 1º grau e
utiliza livros infantis num total de 21 títulos de diferentes autores.

Palanquinho na Sala de Leitura. Biblioteca Lúcia Helena de Freitas Lemos.
Escola Municipal Dr. Manoel Patti. Prefeitura Municipal de Passos. Praça
Geraldo da Silva Maia, 175, 37900-000; Passos, Minas Gerais. Tel.: 35 + 521-

6700. Tel.: 35 + 521-3345 (escola). A responsável é a professora Sílvia Helena
dos Reis Nascimento, regente de biblioteca.

Este projeto tem a preocupação de, a partir das atividades da biblioteca de
uma escola da Rede Municipal de Ensino, interferir nas práticas pedagógicas de
sala de aula. Vale-se do Palanquinho como atividade principal, estimula a
competição entre as crianças, que devem ler, oralmente, em um pequeno
palanque e com chapéu do faz-de-conta, um texto por elas escolhido, quando são
julgadas por seus colegas. Oferece atividades permanentes (caixa mágica de
surpresas, hora do canto, filmes, vídeos, empréstimo de livros) e se inclui como
integrante do projeto pedagógico da escola, segundo comentários encaminhados
pelos Membros do Colegiado de Escola. A organização e a construção das
atividades estão centradas nos professores, embora um dos objetivos do projeto
seja o de conferir autonomia ao leitor/aprendiz.
O projeto teve início em fevereiro de 1995 e beneficia crianças e
adolescentes da pré-escola à 8ª séries do Ensino Fundamental. A biblioteca
dispõe de um acervo de 500 livros didáticos e 980 volumes literários (não
especificados os infantis e juvenis).

Programa de Alfabetização e Leitura
Fluminense

PROALE. Universidade Federal

UFF. Faculdade de Educação. Campus do Gragoatá, Bloco D,

sala 301, São Domingos, 24380-250; Niterói, Rio de Janeiro. A responsável é
Cecília Corrêa de Medeiros.

A Universidade Federal Fluminense - UFF, por intermédio da sua
Faculdade de Educação, institui, em 1991, o Programa de Alfabetização e Leitura
PROALE com a finalidade de ampliar as reflexões em torno da leitura e escrita
e, ao mesmo tempo, estreitar as articulações com os sistemas oficiais de ensino
no Rio de Janeiro, assumindo com os poderes públicos a definição de políticas de
leitura no âmbito municipal. Desde a sua criação, a forma primeira de trabalho do

PROALE tem sido a formação continuada de professores da rede pública de
ensino, por meio de cursos, oficinas, principalmente na área da leitura e da escrita.
Como forma, ainda, de dinamizar uma proposta política para a área, o
PROALE concebeu os chamados Centros de Leitura e Escrita, que somam
atualmente 86 implantados em vários municípios do Estado. Esses centros
tiveram apoio da UFF, através da doação de um acervo inicial de 244 títulos de
livros (de literatura infantil e juvenil e de técnico-pedagógicos) e apoio pedagógico,
quando solicitado pelos municípios, para a exploração e a utilização desse
material pelos professores da rede de ensino. Na vertente da pesquisa e ensino,
vários trabalhos publicados atestam a produção de conhecimentos na área pelo
programa, além da sua presença no curso de Pedagogia, sejam através do
componente curricular - atividades, onde são desenvolvidas Oficinas de Produção
Textual, seja na participação de bolsistas no desenvolvimento de atividades do
programa, propiciando campos de estudos monográficos na área da leitura e da
escrita, atuando em orientações de trabalho de final de curso. Beneficia
professores das redes públicas de ensino municipais e da rede estadual do Rio de
Janeiro e envolve professores da Faculdade de Educação e técnicos da sua
própria equipe, além de dispor de um amplo acervo literário.

Programa de Estímulo à Formação do Jovem Leitor. Centro de Integração
Empresa Escola

CIEE. Rua da Constituição, 67, Centro, 20060-010; Rio de

Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 210-1266. Fax: 21 + 224-1187. A
responsável é a pedagoga Berenice Vallota Pantaleão.

O programa desenvolve e cria projetos ligados à área de incentivo ao hábito
da leitura interpretativa; beneficia alunos e professores de 1º e 2º graus das redes
de ensino particular e pública do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro projeto
deste programa é o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE vai à escola
incentivar a leitura, que objetiva conscientizar o jovem sobre a importância da
leitura como prática sócio-cultural e estimular o desenvolvimento da criatividade.

São planejadas atividades pelas instituições de ensino engajadas no
projeto, de acordo com o método de ensino adotado pela escola, abrangem a faixa
etária de cada série e levam em consideração a leitura interpretativa, a análise
crítica e a criatividade do aluno. É feita uma seleção dos melhores trabalhos de
cada escola, por um grupo de cinco especialistas voluntários da área de literatura
infantil e juvenil. Conta com editoras no Brasil inteiro que apóiam o projeto, ao
doar os livros para a seleção inicial e para a confecção do material gráfico. São
premiados

os

melhores

trabalhos

selecionados

pelos

especialistas

que

representam o conteúdo dos livros lidos pelos alunos, na forma da expressão
escolhida (teatro, mímica, maquetes...).
O projeto teve início em 1994 e, em 1996, envolveu 17 escolas e 10.223
alunos. Foram doados, pelas editoras, 1.247 livros e adotados 186 títulos,
selecionados pela Comissão de Seleção e Avaliação de Obras, formada por uma
pedagoga, um psicólogo e um comunicólogo.

Programa de Incentivo à Leitura I. Biblioteca do Centro de Formação
Continuada de Ribeirão Preto. Secretaria de Educação de Ribeirão Preto.
Praça Alto de São Bento, 11, Jardim Mosteiro; Ribeirão Preto, São Paulo.
Tel.: 16 + 634-2940. A responsável é Maria Apparecida Fascino.

Criada em 1995, a Biblioteca do Centro de Formação Continuada de
Ribeirão Preto funciona como uma central de consultas; oferece à comunidade e,
especialmente, aos professores, a memória da cidade, do país e do mundo. Ela
oferece programações alternativas, como projeção de vídeos, palestras, produção
de boletins para divulgar toda a bibliografia existente. Esses boletins são
elaborados por temas, o que lhes confere maior importância e legítima
preocupação com temáticas atuais. Essas são encaminhadas diretamente às
escolas, como um serviço de intercâmbio de informações, parte de uma proposta
de educação à distância. Além disso, existe uma rede de bibliotecas nas unidades
municipais de ensino que facilitam o trabalho junto às escolas.

A Biblioteca beneficia professores e alunos da Rede Municipal de Ensino e
tem ampliado suas ações de incentivo à leitura com bastante participação e
envolvimento da comunidade. Está localizada na área central de um prédio
próprio, estando próximos a ela: uma sala de oficinas pedagógicas, um auditório,
uma sala de vídeo e uma galeria. Seu acervo, de cerca de 5.000 títulos, é
composto por literatura de qualidade, como as grandes obras clássicas, história
mundial, coleções, dicionários, periódicos, literatura atualizada.

Programa de Incentivo à Leitura II. Escola Estadual José Bandeira de
Carvalho. Rua Pedro de Castro Muniz, 188, 37740-000; Bandeira do Sul,
Minas Gerais. A responsável é a professora Luce-Mar B. da Silva Mucciaroni.

O programa conta com os professores de CA à 4ª séries e os de Português
e Literatura das demais séries; orienta os alunos na leitura dos livros que estes
selecionam. O livro lido pode ser, depois, contado, em forma de produção de
texto, análise literária, dramatização, cartaz, maquete, tanto para toda a classe,
como apenas para o professor, segundo decisão do aluno. No caso do Ensino
Médio, a obra é relacionada com outros conteúdos trabalhados em sala de aula,
inserindo-os no contexto literário brasileiro ou universal. Estas atividades podem,
ou não, ser avaliadas pelos professores. Outros professores participam, orientam
pesquisas na biblioteca, realizam concursos, apresentam filmes e slides, tanto em
datas comemorativas, como de forma esporádica. Também auxiliam no
empréstimo individual dos livros, tanto para os alunos leitores, como para leitores
da comunidade.
O programa beneficia crianças e adolescentes de CA à 4ª séries, de 5ª à 8ª
séries do Ensino Fundamental e de 1ª à 3ª séries do Ensino Médio. Com início em
1988, desenvolve aula de leitura semanal na Biblioteca Escolar Comunitária
Monteiro Lobato, que dispõe de 535 volumes de referências; 380 revistas; 880
volumes para professores; 55 volumes de poesia; 55 volumes de poesia infantil;
100 volumes de contos e crônicas; 4.260 volumes de literatura brasileira e

estrangeira, totalizando 7.265 volumes. Permanece aberta em vários horários da
manhã, tarde e noite.

Programa de Incentivo à Leitura da Biblioteca Comunitária. Biblioteca da
Universidade Federal de São Carlos. Via Washington Luís, km 235, Caixa
Postal 67, 13565-905; São Carlos, São Paulo. Tel.: 16 + 274-8133. Fax: 16 +
274-8423. E-mail: marcio@power.ufscar.br A responsável é Lourdes de
Souza Moraes, diretora da biblioteca.

Com o objetivo de formar bons leitores, a Biblioteca da Universidade
Federal de São Carlos desenvolve, desde 1993, atividades de extensão. Em 1995,
a biblioteca universitária foi transformada numa biblioteca comunitária e, para
implantar o programa, procurou parcerias, uma delas com a Fundação Biblioteca
Nacional - FBN. E, assim, com recursos obtidos do MinC, adquiriu a coleção do
escritor Luis Martins. Neste mesmo ano, a UFSCar recebeu o prêmio Jabuti Amigo
do Livro da Câmara Brasileira do Livro - CBL, pelo projeto. Atualmente, tem como
parceiros órgãos educacionais e culturais, editoras, a Oficina Cultural Sérgio
Buarque de Holanda.
A biblioteca desenvolve atividades de leitura, pesquisa e atendimento ao
público, com 8.800 usuários inscritos, sendo que 21% são usuários externos.
Dispõe de acervo de literatura infantil e juvenil, de videoteca, de sala de leitura
infantil, e conta com a Unidade de Auxílio à Leitura e, ainda, com uma infraestrutura de informática, com interação on-line com outras unidades e sistemas de
informações nacionais e internacionais. A biblioteca realiza, também, hora do
conto, oficina de reciclagem de papel, lançamento de livros, semana do livro e da
biblioteca, curso de formação de contadores de história, exposições de livros,
feiras de livros, show literário musical, encontro com autores e a comemoração do
Dia Nacional do Livro Infantil.
Beneficia alunos e professores da rede de ensino de 1º, 2º e 3º graus; conta
com um acervo de monografias (livros manuais, catálogos, teses, etc), possui
122.000 volumes, sendo 15.300 volumes de literatura em geral, infantil e juvenil.

Programa de Incentivo à Leitura do CAIC Paulo Dacorso Filho. Centro de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Paulo Dacorso Filho da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UFRRJ. Secretaria Estadual

de Educação, do Rio de Janeiro. Prefeitura Municipal de Seropédica, Rio de
Janeiro. Antiga Rodovia Rio-São Paulo, UFRRJ KM 47, 23890-000;
Seropédica, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 682-1220 e 682-1210, ramais: 547e 420.
A responsável pelo programa é Glória Lídia Oliveira Franco.

Na década de 80, a idealizadora e responsável pelo programa desenvolveu
uma proposta semelhante numa escola que pertencia a uma associação de pais,
sem a preocupação em registrar os resultados. Em 1994, a idéia foi implantada no
CAIC, dando forma ao programa, com metodologia, registro dos resultados e
avaliação, cujos objetivos são: despertar o interesse dos alunos pela biblioteca,
desenvolver o gosto pela leitura e incentivar os familiares a lerem junto com as
crianças, promover a interação familiar e social.
O acompanhamento do quantitativo de leitura é realizado através de um
manual elaborado para este fim, que acompanha o(s) livro(s) lido(s) pelo(s)
aluno(s). Nele há perguntas para serem trabalhadas pelo professor, pelo
responsável pela biblioteca e pelos pais, após o cumprimento de cada etapa, o
que estimula a interação de todos. Como estímulo a cada etapa alcançada, a
criança recebe um incentivo confeccionado nas aulas de artes ou de leitura. São
usadas emulações de valor honorífico para o aluno perceber que a maior
conquista é o gosto e o prazer pela leitura.
Anualmente, os resultados são apresentados aos profissionais envolvidos,
às famílias e aos alunos. Esse retorno revitaliza o processo, levando à reflexão e
às soluções dos problemas. Observou-se um crescente interesse de crianças,
pais, professores e servidores em retirar livros da biblioteca nos períodos de aula
e férias escolares. O programa beneficia 366 alunos do pré-escolar à 4a séries do
1º grau e servidores do CAIC, com um acervo de 5.030 livros de literatura infantil e
juvenil para estudos e pesquisas, enciclopédias e revistas.

Projeto Biblioteca Municipal Paula Rached. Biblioteca Municipal Paula
Rached. Travessa Anchieta, S-40, 17280-000; Pederneiras, São Paulo. Tel.:
4 + 252-3100. Fax: 14 + 252-1764. A responsável é a bibliotecária Adriana
Menezes de Camargo.

Promovida pela Prefeitura Municipal de Pederneiras, a Biblioteca Municipal
Paula Rached tem como objetivo implantar projetos e programas para cultivar o
hábito da leitura nas crianças, adolescentes e outros usuários, tornando-os leitores
críticos, ativos e criativos. Desenvolve o projeto Biblioférias, realizado duas vezes
por semana na própria biblioteca e aos sábados na praça. As atividades
desenvolvidas são: a hora do conto, teatro de fantoches, sessão de filmes,
desenho, modelagem, pinturas de painéis, recreação, jogos e danças, que
motivam a participação em grupo e a criação literária; feira de livros com
exposição de livros, exposição dos artistas da cidade, bate-papo com escritores
locais e regionais, e sessão de filmes relacionados com literatura, realizada em
comemoração ao mês da criança; torneio de adivinhações, realizado em
comemoração ao Dia do Folclore com a participação de três alunos de cada
escola, que apresentam dez adivinhações (a equipe que acertar a maioria das
adivinhações é a vencedora); concursos de diversas modalidades: poemas,
contos, redação, logotipo, entre outros; datas comemorativas - as atividades são
realizadas todo mês, conforme a data a ser comemorada; hora do conto. Além da
atividade de contar histórias, são realizados atividades de interpretação,
dramatização, desenhos e brincadeiras, referentes ao texto lido. O projeto
beneficia 15 escolas (estaduais e particulares), 16 escolas de educação infantil,
alunos de 3º grau das cidades vizinhas e a comunidade em geral.

Projeto Cultural Poesia na Praça. Os responsáveis são Celma de A. Abreu,
Jairo Silva, Edmo Moraes, Manoel Cordeiro, Gilberto José Soares, Nelzia de
C. Soares, Mariza Machado e Cloy França, que estão integrados em uma
equipe. Rua Ubelart, 13, 28640-000; Carmo, Rio de Janeiro.

Este projeto, que surgiu na III Mostra de Poesias, em 1991, consiste na
exposição de obras de vários poetas nacionais das cidades de Carmo, Além
Paraíba, Duas Barras, Sapucaia, Sumidouro, etc. Uma tarde de domingo por mês,
na Praça Getúlio Vargas, na cidade do Carmo, realiza-se o evento, em torno de
um tema, que conta com mostras e varais de poemas, teatro, música, dança,
desenhos, murais, ilustrações, folclore, cartazes, etc. Apresenta uma biblioteca ao
ar livre, com um acervo de 250 livros de literatura infantil e juvenil, teóricos e de
poemas, doados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ, de 50
livros doados por poetas, além de outros 50 recebidos através de correspondência
aos poetas e escritores.
Tem como objetivos conhecer, valorizar e divulgar a poesia, assim como
incentivar e expor a produção literária de alunos e pessoas da comunidade,
levando a leitura à praça. Estende-se ainda como modalidade terapêutica no
hospital - crianças, jovens, adultos e idosos - que encontram na poesia uma
forma feliz de embalar seus dias e na leitura o conforto para a alma . Também é
acolhido por pais de alunos, diretores de escolas, corais e grupos de teatro,
viajantes, turistas, poetas e por parte da Banda União dos Artistas.
Uma antologia organizada a partir dos textos expostos esteve presente no
estande da Secretaria Estadual de Educação, quando da realização da VI Bienal
Internacional do Livro no Rio de Janeiro, em 1993. Em 1994, foi premiado com o
2º lugar no Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens do Estado do Rio de Janeiro. Divulgado na Argentina, Portugal
e Costa Rica. O Presidente Fernando Henrique Cardoso contatou a equipe
organizadora para parabenizá-la pelo Projeto Cultural.
Conta com o apoio de autoridades civis e religiosas e dispõe de divulgação
feita por veículos de comunicação, beneficia professores, alunos e diretores de
escolas das proximidades locais, bem como crianças, jovens e adultos que
freqüentam a Praça Getúlio Vargas.

Projeto de Incentivo à Leitura. Colégio de Aplicação João XXIII. Rua Vilela

Filho, 90, Santa Helena, 36015-280; Juiz de Fora, Minas Gerais. O
responsável é o professor e coordenador Carlos Antônio Pravato.

Este projeto envolve um trabalho entre biblioteca, alunos e professores;
promove e mostra gradativamente aos alunos a importância da leitura.
Caracteriza-se por atividades sistemáticas, através das quais os hábitos de leitura
são estimulados, como o agendamento semanal para cada turma visitar a
biblioteca, onde vivenciam oficinas de contação de histórias. Cada criança é
estimulada a fazer por empréstimo três livros por semana.
A freqüência semanal à oficina literária é considerada fundamental para
desenvolver o gosto pela leitura, ampliar a visão de mundo, dar vazão às emoções
e à fantasia e recriar a realidade: cada aluno orientado pelo professor recebe um
livro de acordo com o assunto a ser explorado, promove-se a leitura de imagens,
leitura coletiva pelo professor e alunos; cada turma dispõe de cem minutos para
desenvolver atividades que não se esgotam nesse prazo, podendo o professor dar
continuidade ao trabalho em sala de aula ou até ampliá-lo fora dos limites da
escola; posterior à leitura, são propostas atividades como desenho, dramatização,
histórias em quadrinhos, colagem, confecção de máscaras, produção escrita de
novos textos, confecção de livrinhos, vídeos, contação de histórias e outros, e a
exposição dos trabalhos. O projeto beneficia alunos de 1ª à 8ª séries que
freqüentam semanalmente a biblioteca e retiram livros por empréstimo. A média é
de 25 livros por aluno durante o ano letivo.
Com início em 1994, o projeto dispõe de um acervo formado por livros e
fascículos referentes à literatura infantil e juvenil, literatura brasileira e autores
estrangeiros (poemas, teatro, contos e crônicas) e religião. Há coleções da obra
de Monteiro Lobato; obras da Editora Melhoramentos (19 títulos e 63 fascículos);
obras da Biblioteca Ouro da Literatura Universal (10 títulos e 12 fascículos); Série
Vaga-lume (25 títulos e 99 fascículos); livros didáticos (589 títulos e 2290
fascículos).

Projeto de Incentivo à Leitura do Colégio Pedro II - U.E. Humaitá I

Sala de

Leitura. Ministério de Educação. Colégio Pedro II - U.E. Humaitá. Rua João
Afonso, 56, Humaitá, 20001-970; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
286-8691. A responsável é Aura Tereza de Nascimento Teixeira.

O princípio da Sala de Leitura deste programa é que o hábito de leitura é
imprescindível não só como fonte de saber, mas, sobretudo como uma forma para
se ampliar a capacidade de imaginação. É desenvolvida na biblioteca da unidade
escolar e dispõe de um acervo de 700 livros infantis e juvenis, além de material de
pesquisa e consulta (enciclopédias, dicionários, Atlas, revistas informativas, livros
psico-pedagógicos e de literatura).
Todos os materiais encontram-se catalogados em disquete, classificados
por temas: aventura, suspense, cotidiano, fantasia, informativos, poesia e também
pela série mais apropriada para a leitura. Ao retirarem os livros para o empréstimo,
os alunos levam uma ficha de compreensão, reflexão e crítica da obra lida, que
depois de preenchida pelos leitores, é devolvida com o livro e exposta no manual,
como sugestão aos outros leitores.
Escolhe-se, juntamente com os alunos, um livro de autor residente no Rio
de Janeiro, para ser lido e promover a aproximação dos leitores com o autor.
Outras atividades desenvolvidas são: visita a uma editora e a uma biblioteca de
grande porte, apresentações de peças de teatro e de grupos de contadores de
histórias.
No final do ano, os alunos que demonstraram mais interesse e
responsabilidade recebem o Diploma de Grande Leitor Nota Dez. Em 1996, foi
feito um sorteio de livros repetidos da biblioteca. Como resultado, verifica-se que
os alunos que lêem e compreendem os textos estão mais aptos a se comunicar
verbalmente e ampliam seu vocabulário. Utilizando o programa Power Point,
elaborou-se a apresentação, via computador, do material na Sala de Leitura, dos
livros e autores mais procurados, além dos melhores leitores. O projeto teve início
em março de 1996 e beneficia alunos e professores do 1º segmento do 1º grau.

Projeto de Leitura Extraclasse. Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo
CAICI. Rua Manoel Vida, s/n, 37062-460; Varginha, Minas Gerais. A
responsável é Laura Vieira Gomes da Costa, professora.

Este projeto pretende dar aos alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental a oportunidade de ler obras diversificadas, adequadas à série que
estão cursando e apresentá-las aos colegas através de estratégias escolhidas de
acordo com o estilo e conteúdo da obra. A turma é dividida em grupos, para a
distribuição dos temas entre os alunos, possibilitando a leitura de vários títulos na
mesma turma. Para cada grupo, que lê determinada obra, são oferecidas
estratégias, para que o mesmo decida qual é a que melhor se aplica ao livro e ao
interesse do grupo em apresentá-las aos colegas.
As atividades desenvolvidas pelos grupos são: dramatização da obra lida;
confecção de jornal; criação de música na letra da poesia escolhida; confecção de
mini-livros e histórias em quadrinhos; criação de poesia e/ou música das cenas
marcantes do livro. Como resultado, essas atividades despertam nos alunos o
interesse pela leitura de outros títulos, no decorrer do ano letivo. O projeto é
realizado na biblioteca da escola, que colocou o seu acervo - livros de ação,
aventura, drama, poesia, etc, à disposição dos alunos, para a escolha de temas e
a realização das atividades.

Projeto de Literatura Infanto-juvenil

Magia e Sedução na Arte e Técnica da

Leitura e da Escrita. Escola Municipal Pio X. Rua Serra Negra, 103, Tanque,
Jacarepaguá; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 392-0902. As responsáveis
são Gloria Pimentel Correia Botelho de Souza, responsável pela Sala de
Leitura e pela coordenação do Projeto; Sonia Lucia Cabral da Silva; Jeanette
de Meneses Vieira; Ângela Picorelli; Ariéte da Rocha Duarte Neves,
professoras de Língua Portuguesa da escola.

O projeto realiza um Círculo de Leitura em toda a escola, cujo corpo
docente preocupado com a questão da cidadania e com o aperfeiçoamento e

crescimento do aluno por meio de uma aprendizagem séria, vem desenvolvendo,
ao longo dos anos de 95, 96 e 97, um projeto pedagógico intitulado O Mapa da
Mina. Neste projeto pedagógico é adotado, a cada ano, um tema gerador que é
desenvolvido pelos professores com seus alunos em sala de aula, em integração
com a Sala de Leitura.
Deste trabalho surgiram inúmeras produções dos alunos, fruto das diversas
atividades desenvolvidas, como a criação de dois jornais escolares, a publicação
de coletâneas de textos e de um Dicionário Esportivo, a realização do 1º Concurso
de Redação da Escola, a participação em Concurso de Poesia promovido pela
Biblioteca Pública de Jacarepaguá, a realização de oficina literária a partir de
romances policiais.
O projeto se desenvolve tanto nas salas de aula quanto na Sala de Leitura,
um amplo espaço dividido em dois ambientes: sala de vídeo e sala para pesquisa
e leitura, com um acervo variado de cerca de mil livros. A Sala de Leitura funciona
como elemento de apoio e ligação entre professores e alunos, direção e
professores, além de realizar intensa atividade de empréstimo de livros aos alunos
- só no primeiro semestre de 1997 foram emprestados em torno de 230 títulos,
beneficiando alunos de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental.

Projeto de Melhoria da Qualidade do Ensino 1997

Cultivando o Hábito de

Leitura na Faculdade de Economia e Administração. Faculdade de Economia
e de Administração

FEA. Universidade São Francisco. Av. São Francisco

de Assis, 218, Taboão, 12900-000; Bragança Paulista, São Paulo. Tel.: 11 +
7843-8443. Fax: 11 + 7844-1825. As responsáveis são a professoras Ana
Paula Magaldi Destro, coordenadora do projeto e Yara Maria Martins Nicolau
Milan.

Este projeto surgiu da necessidade, percebida pela Faculdade de Economia
e de Administração - FEA da Universidade São Francisco, de melhoria da
formação dos alunos como leitores, já que a leitura é um instrumento de acesso
ao conhecimento. O projeto prevê a conscientização do corpo docente com vistas

ao incentivo da leitura junto aos alunos e ao desenvolvimento de atividades que os
levem às práticas como: a utilização da biblioteca universitária, a leitura de
periódicos e jornais, a educação permanente e a autodidata. Acredita-se que a
melhoria da qualidade de ensino implica maior autonomia e melhor formação do
aluno-leitor universitário.
Como avaliação parcial, foi publicado, no Caderno II Encontro de Iniciação
Científica - IV Encontro de Pesquisadores, Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e
Extensão Acadêmica da Universidade São Francisco, Bragança Paulista, 1996, o
artigo Levantamento do Hábito de Leitura dos Alunos do Curso de Administração
da FEA-USF, por Ana Paula Magaldi Destro.
Ao longo dos anos de 1996 e 1997, o projeto trabalhou com as disciplinaschave do curso e com os docentes realmente motivados e envolvidos com a
importância da leitura para os seus alunos dos cursos de Graduação em
Administração (1ª série do curso diurno, 3ª e 4ª séries do curso noturno), Ciências
Contábeis e Economia (2ª, 3ª e 5ª séries).

Projeto Desenvolvido pela EEPG Adélia Calleffi Gerbi. Rua José Vaz de Lima,
360, 13857-000, Estiva Gerbi, São Paulo. As responsáveis são as professoras
Dalva Helena de Camargo Fusco, diretora; Angela Aparecida Alegre, vicediretora e Isaura Ana de Freitas Campos, coordenadora.

Com o objetivo de difundir a leitura a todos os alunos da escola e priorizar a
leitura como fonte do saber, formação, informação, ampliação do universo
lingüístico do educando e educador, a Escola Adélia Calleffi Gerbi convocou toda
a comunidade escolar a desenvolver ações de incentivo à leitura. Estabeleceu-se
um programa de leitura mensal, abordando a cada mês um grupo de autores a
serem trabalhados em sala de aula (leitura, interpretação e ilustração), no pátio da
escola (leitura livre) e em casa (a criança é motivada a levar livros para casa para
a leitura em família).
A programação do ano 1997 incluiu um dia por mês destinado à leitura no
pátio, com duração de duas horas por turno. Após a leitura, os alunos criavam

dramatizações,

músicas,

poemas,

entre

outros.

Ainda

como

parte

da

programação: feira de livros, projeção de filmes, conversas com escritores,
exposição de trabalhos, reuniões com os pais para falar do valor da leitura em
casa e na escola, visita à biblioteca e hora da leitura para os pais. O projeto
beneficia alunos, professores, direção, funcionários, comunidade e coordenação
da unidade escolar e conta com um acervo de 2.000 títulos de literatura infantil e
juvenil.

O Sabor do Saber: Tecendo a Manhã. Colméia Centro Educacional. Rua
União, 144, Pendotiba, Rio de Janeiro. Tel.: 616-1353. A responsável é
Gislaine Vargas Leite.

Na oficina de literatura com alunos de português de 5ª à 8ª séries, a
professora de Língua Portuguesa, registra sua experiência de incentivo à leitura. A
professora aventurou-se a resgatar a narrativa perdida na infância, para isso, toma
como ponto de partida os contos de fadas sinalizados por dois alunos, como
reminiscências de um tempo em que ouviam histórias. Diferentes versões de
Chapeuzinho Vermelho foram levadas para a sala de aula pelos alunos. Uma
rápida viagem no tempo levou alunos e a professora a discutirem a situação da
mulher, em termos sociais, no período compreendido entre o século XVII e o
começo do século XIX, concluindo que o tempo histórico influenciava,
significativamente, o conteúdo dos contos.
A professora mostrou, também, que Chapeuzinho Amarelo, de Chico
Buarque, escrito no final do século XX, transgride a tradição logo no título.
Continuou o trabalho com Fita verde no cabelo, de Guimarães Rosa e com a
música Lobo Bobo de Carlos Lyra e Ronaldo Boscoli. O projeto teve início em
1996.

Sala de Leitura Infantil Monteiro Lobato. Centro Macaé de Cultura. Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Macaé. Av. Rui Barbosa, 780, 27910-360;
Macaé, Rio de Janeiro. A responsável é Regina Céli Moreira Nunes.

A Sala de Leitura Infantil Monteiro Lobato está localizada no Centro Macaé
de Cultura, com acervo de 980 livros e 702 títulos; tem como objetivo principal
despertar o interesse das crianças de 3 a 12 anos pela leitura, fazendo com que
elas leiam constantemente. Com início em 1993, dispõe do Clube de Leitura que
dá à criança o direito de levar para casa três livros por semana, através de uma
taxa anual. Também realiza o Concurso Literário Infantil de Poesia e Prosa para
crianças na faixa etária de 7 a 12 anos. A cada ano é escolhido um tema, sendo
que a premiação consta de livros e placas comemorativas.

Tecendo Palavras. Programa Nacional de Incentivo à Leitura

PROLER.

Secretaria Municipal de Educação de Cataguases, Minas Gerais. Rua
Nogueira Neves, Edifício Rotary, 184, 5º andar, Centro, 36770-000;
Cataguases, Minas Gerais. As responsáveis são Maria Aparecida Valentim,
coordenadora; Eliane Gonçalves Pessoa, Lenir Araújo da Silva, Daniela
Salgado Lacerda e Denise de Fátima Mathias.

Este projeto visa à sensibilização e à educação para a apreciação do texto
poético, levando alunos e professores a desenvolverem o gosto pela leitura e
escrita de Poesia. Realizaram-se oficinas com professores e alunos e organizouse um Concurso de Poesia do qual participaram cinco escolas da Rede Pública
Municipal. Os três primeiros vencedores por série tiveram seus poemas
publicados em um dos jornais da cidade, além de receberem certificado de
participação e outros prêmios: um volume da Coleção Shakespeare, da Editora
Dimensão e uma viagem cultural a Juiz de Fora, Minas Gerais, ao Museu Mariano
Procópio e à Biblioteca da FUNALFA.
Promovido pela equipe do Programa Nacional de Incentivo à Leitura
PROLER, da Secretaria Municipal de Educação de Cataguases beneficia alunos,
supervisoras e professoras de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental da Rede
Pública Municipal. Em 1997 foram realizadas: uma reunião com supervisoras e
professoras de Língua Portuguesa de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental, uma

oficina que envolve a Secretaria Municipal de Educação e as professoras, com o
tema Poesia. Num outro momento, a equipe foi às salas de aula dinamizar, junto
aos alunos, oficinas de sensibilização para a leitura e escrita de poemas.

Universo Mágico da Literatura Infantil. CEMEI do CAI Professor Zeferino Vaz.
Rua Neuza Goulart Brizola, 101 Bl. G, apto. 31, Condomínio Bahia Vila União,
13060-766º; Campinas, São Paulo. Os responsáveis são os professores
Francisneida Trautvein, Elaine Regina Cassan Pierini e Marilza Calixto
Mirandola.

Este trabalho começou, em 1995, envolvendo três classes com alunos de
quatro a seis anos. Os contos de fadas eram utilizados para atrair o interesse das
crianças para a leitura, já que mais do que as outras obras despertam uma visão
mágica nos alunos. O trabalho com um conto de fadas durava um semestre,
aproximadamente, conforme o interesse dos alunos. Foram realizadas algumas
atividades com os pais, para valorizarem a importância de contarem histórias para
os seus filhos. No decorrer do projeto, foram introduzidos os diferentes gêneros
literários.
Utilizando a interpretação psicanalítica dos contos de fadas, na visão de
Bruno Bettelheim, os professores responsáveis estruturaram um grupo de estudos
para que pudessem envolver-se com as histórias. Construíram, através de
pesquisas, recursos de apresentação de narrativas, confeccionaram jogos
referentes à história, fizeram exposições, passeios.
Com um acervo de 855 livros, na sala de aula, os alunos tiveram a
oportunidade de falar de emoções vividas com suas leituras pessoais, de forma
que pudessem estabelecer um envolvimento contínuo com a leitura. Após a leitura
da história, eram desenvolvidas, em grupos, atividades como dramatizações,
recorte e colagem, expressão corporal, desenho livre, etc. Na avaliação final, os
pais registraram que o trabalho foi essencial para o desenvolvimento do convívio
social, da autonomia, da criatividade, do equilíbrio emocional e do interesse das
crianças em ouvir e contar histórias. Como resultado, os alunos apresentaram

maior autonomia, facilidade em expor seus sentimentos; tornaram-se mais
participativos e questionadores.

O Velhinho que não sabia sorrir. Vera Alice Corochér Maimoni. Sítio São
Paulo, Ajapi, 13508-000; Rio Claro, São Paulo. Tel.: 534-8324.

O Velhinho que não sabia sorrir é um conto, com estrutura semelhante a de
uma fábula, que narra a história de um velhinho que não sabia sorrir, porque não
apreciava a vida. Nada o estimulava. Tudo o que via: os pássaros, o sol, a chuva,
eram-lhe meros fenômenos, fatos inquestionáveis da vida, sem cor, sem graça.
Um dia, o velhinho encontrou uma criança chorando; levou a criança solitária para
viver com ele. Quando o menino já estava crescido, passados os anos, interessouse em saber por que o velhinho jamais sorria. Decepcionado com o descrédito que
o velhinho depositava na vida, o menino adoeceu, e começou a definhar.
Preocupado, o velhinho chorou! O menino se recuperou, ao intuir que se o
velhinho era capaz de chorar, também poderia sorrir. A febre baixou, o menino
pulou da cama, e buscou flores no jardim para oferecer ao velhinho, que
finalmente soube sorrir.

Viagem Literária. Programa Nacional de Incentivo à Leitura

PROLER.

Secretaria Municipal de Educação de Cataguases. Rua Nogueira Neves,
Edifício Rotary, 184, 5º andar, Centro, 36770-000; Cataguases, Minas Gerais.
Os responsáveis são Maria Aparecida Valentim, coordenadora da equipe;
Eliane Gonçalves Pessoa, Lenir Araújo da Silva, Daniela Salgado Lacerda e
Denise de Fátima Mathias.

Promovido pela equipe do Programa Nacional de Incentivo à Leitura
PROLER, da Secretaria Municipal de Educação de Cataguases, este projeto
destina-se a atender aos professores e aos 5000 alunos do ensino pré-escolar e
fundamental de 27 escolas da Rede Pública Municipal que não dispõem de acervo
próprio. Assim, é desenvolvido um trabalho de incentivo à leitura, de valorização

do objeto livro, de formação de leitores críticos e de estímulo ao senso poético, à
criatividade e ao dinamismo. Por intermédio de oficinas de leitura trabalha-se com
as crianças e com os professores, pretendendo que estes desenvolvam práticas
eficientes e criativas com a leitura e a literatura. As oficinas contemplam uma
variedade de tipologias textuais tais como fábulas, quadrinhos, histórias clássicas
e de autores contemporâneos, poemas, músicas, vídeos, entre outras.
Executado de fevereiro a dezembro de 1996, o projeto dispõe de um acervo
de 458 livros de literatura infantil e de 48 de literatura juvenil. Em cada escola por
onde passou, a equipe permaneceu por cinco dias, realizando oficinas;
empréstimo de livros - para os professores trabalharem em suas salas de aula;
exposição de livros - para que os alunos os lessem e os manuseassem; reuniões
com professores, supervisores e diretores das escolas envolvidas; bem como um
Ciclo de Estudos destinado aos professores de 1ª à 4ª séries, com a duração de
quatro horas. Foram feitos registros fotográficos das atividades desenvolvidas.

O Vôo da Imaginação. Rua Licínio Barcelos, 861, Irajá, 21235-190; Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 372-7859. A responsável é a professora de
Sala de Leitura Kátia Helena de Oliveira Corrêa.

O objetivo do projeto é permitir aos alunos um contato maior com os livros,
a possibilidade de ler, debater e produzir novas histórias. Foram eleitos cinco
alunos como representantes da biblioteca. Eles ajudam na limpeza, na
organização dos livros, na feitura de murais e nas campanhas culturais. Algumas
atividades: concurso de literatura, painel poético (renovado quinzenalmente com
um poeta escolhido e participação dos próprios alunos-poetas), propaganda de
livros lidos, correio da amizade (incentiva a correspondência entre alunos), mural
de recados e nosso poeta preferido (pesquisa de obra e apresentação de
trabalhos).
Há um concurso literário que já está em sua quarta edição. Não é
obrigatória a participação e o tema é livre. No dia da premiação, há um chá no

qual os alunos e professores ouvem poemas. Há ainda uma Feira de Livros com
troca de livros usados entre os alunos.
A biblioteca da escola foi reativada em 1997 não é apenas um lugar de
pesquisas e leitura, mas também um espaço aconchegante, onde todos se sentem
bem, conversam e trocam experiências.

5) Região Sul

Biblioteca Escolar. Escola Municipal Samuel Dietscht. Rua Sobradinho, 27,
São Jorge, 93534-540; Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 5944076. As responsáveis são Raquel Cassel e Jane Maria Michels Sprenger.

Promovida pela Escola Municipal Samuel Dietscht, a Biblioteca Escolar
iniciou suas atividades numa pequena sala de aula e com um pequeno acervo de
livros. De lá para cá, gradativamente, foi ampliando o material de leitura, bem
como às práticas leitoras. Além do sistema de empréstimo de livros aos alunos e à
comunidade, a biblioteca desenvolve atividades como a hora do conto, oficinas e
apoio ao trabalho pedagógico dos professores, através da seleção de materiais de
leitura e de sugestões para a sua exploração.
A biblioteca participa, ainda, dos projetos da Secretaria Municipal de
Educação que visam estimular a produção textual dos alunos, o que resulta na
sua divulgação, por ocasião da Feira do Livro, realizada anualmente no município.
Integra, ainda, a proposta de Repórteres Mirins, cujo grupo busca notícias da
escola e do bairro e oferece matérias para a publicação do jornal do município.
Com início em 1992, beneficia 234 alunos e 12 professoras; a biblioteca
conta com um amplo espaço físico dotado de um acervo em torno de 3.893 livros
(literatura infantil e juvenil e de adultos, livros técnico-pedagógicos, jornais diários
e revistas).

Bolha de Sabão. Colégio Estadual Professora Elvira Faria Passos. Rua
Estefanio Gustzaki, 05 - São João do Itaperiú, Santa Catarina. Tel.: 47 + 4580021. A responsável é a professora Neusa Celina de Oliveira.

Este projeto surgiu no decorrer dos estudos da Proposta Curricular e tem
como objetivos valorizar o idioma, reconstruir sua origem e história; contribuir para
o desenvolvimento da capacidade de recriar e experimentar do aluno; contribuir
para o desenvolvimento da criatividade do aluno, estimulando-o para as artes da
comunicação; despertar no aluno o interesse e a necessidade dos estudos e
aprimoramento da cultura nacional. Conta com aulas extraclasse, a cada 15/20
dias e debate após essas aulas. Há argüição em todas as aulas e leitura e
interpretação uma vez por semana.
Promovido pelo Colégio Estadual Professora Elvira Faria Passos, o projeto
beneficia crianças e jovens de 5ª (B e C), 6ª (B), 7ª (B) e 8ª (B) séries do Ensino
Fundamental da Rede Estadual. Com início em abril de 1997, o projeto integra
professores de Português, Matemática, Educação Artística, Educação Física,
História e Geografia.

Caixas de Surpresa. A responsável é Maria Angela Monteiro Raio. Biblioteca
Sidônio Muralha. Escola Estadual Dona Carola, Ensino de 1º Grau Regular e
Supletivo. Rua da Samambaia, 94, Vila B, 85855-050; Foz do Iguaçu, Paraná.
Tel.: 45 + 524-5952.

Valendo-se de uma mala especial com 50 cm de altura, toda pintada com
ilustrações de livros infantis, que se transforma em palco, a responsável envolve a
platéia com música, fantoches e livros. Para cada região do país os livros e temas
da mala atendem às peculiaridades do local. São selecionados 20 livros que
variam de acordo com a faixa etária e o tema proposto na apresentação. A mala é
mágica porque nunca é igual, modifica-se de acordo com os interesses dos
espectadores.

A responsável procura sensibilizar os participantes, valorizando a leitura de
livros com a utilização de maquiagem que lhe permite se transformar em vários
personagens, como palhaços e animais das histórias. As apresentações têm
duração de 50 a 90 minutos. Beneficia crianças e adolescentes, com um acervo
de 150 livros, tendo se apresentado, desde 1994, em praças, creches, livrarias,
asilos, shopping, lar de crianças portadoras de HIV, parques e bibliotecas.

Clube de Leitura. Escola Cenecista de 1º Grau. Rua Padre Anchieta, 1390,
95960-000; Encantado, Rio Grande do Sul. Tel. 51 + 751 1194. O responsável
é o professor Charles Porsche.

O Clube de Leitura desenvolve o hábito da leitura; forma leitores críticos,
preocupados com os problemas do país e capazes de lidar com obstáculos da
vida com desenvoltura e criatividade. Há atividades voltadas para o conhecimento
crítico da realidade, que exploram unidades temáticas: município, estado, país.
Habilidades artísticas desenvolvidas são: desenho, confecção de cartazes e
quadros murais, dramatizações, que auxiliam a inserção do aluno no mundo social
e cultural e estimulam o pensamento criativo e a ludicidade. Há sessões com três
momentos: atualidades (relatos e comentários de fatos da atualidade); leitura de
fundo: comentários sobre a obra lida (personagens, pontos de vista, tempo,
espaço, ligação com a realidade); atividade lúdica (dramatizações, jogos,
montagem de painéis, indicação de leitura a outros alunos, manifestações por
escrito).
Promovido pela Escola Cenecista de 1º Grau de, o Clube de Leitura, com
início em 1995, funciona uma vez por semana (quartas-feiras), em horário
extraclasse, conta com a participação voluntária, promove encontros de 50
minutos, com 15 alunos, no máximo. Leituras diversificadas, orientadas pelo
professor de português; sessões em momentos diferenciados, que respeitam os
interesses de leitura de cada faixa etária. Possui um acervo com 148 títulos
infantis e juvenis e 56 infantis.

O clube privilegia alunos de 4ª à 6ª séries do Ensino Fundamental, por
acreditar que o hábito da leitura se forma até os onze anos. Na 7ª e 8ª séries o
trabalho com a leitura torna-se sistemático (exigência de quatro livros por
bimestre, de autores brasileiros, de livre escolha). Em dia fixado, o professor
escolhe um livro para cada aluno, oralmente, revelar o levantamento dos
problemas que a história apresenta, comparando-os à realidade e fazendo análise
crítica dos contextos.

Clube de Leitura II. Escola Estadual de 1º e 2º Graus Marcílio Dias. (Trav.
Armando Torres, 40 - Torres/RS - CEP 95560-000 - Tel. 664-1621. As
responsáveis são Margarete Quadros da Silva, professora; Iete de Oliveira
Justo, supervisora e Eliana Rosa, orientadora educacional.

Este projeto tem a finalidade de valorizar o livro de literatura na formação da
criança-leitora, proporcionando-lhe momentos de prazer, de construção e de
conquista

da

cidadania,

por

intermédio

da

leitura.

Para

tanto,

alguns

procedimentos foram adotados, com vistas a viabilizar a existência do Clube de
Leitura. Destacam-se alguns desses procedimentos: discussão com as crianças
sobre a importância da leitura em suas vidas; atividades de incentivo à leitura, tais
como hora do conto, relatos de histórias pelas crianças, dramatizações; encontros
sistemáticos entre os envolvidos no projeto, para avaliação das atividades do
clube; conscientização sobre a importância do objeto livro.
O projeto é avaliado durante todo o ano, observando-se principalmente o
grau de envolvimento de alunos e professores com o clube e o seu
desenvolvimento cultural. Promovido pela Escola Estadual de 1º e 2º Graus
Marcílio Dias, o clube beneficia alunos de Educação Infantil até à 4ª série do
Ensino Fundamental. Com início em 1996, o Clube de Leitura, tem local próprio
dentro da escola, serve a alunos e professores que queiram retirar livros por
empréstimo ou mesmo realizar pesquisas. Devido ao número reduzido de livros
que a biblioteca escolar possui, promoveu-se um movimento de doação de acervo
para o clube, por parte dos alunos-sócios, tendo sido doados 90 títulos de livros de

literatura infantil e juvenil. Os professores têm livre acesso ao acervo do clube
para a utilização em sala de aula.

Crescendo pela Leitura. Prefeitura do Município de Cianorte. Secretaria de
Educação. Escola Municipal João Bueno de Godoy. Rua Dr. Alcides, s/n,
Distrito de Vidigal, 87200-000; Cianorte, Paraná. As responsáveis são
Glorinha Teresa Rodrigues, orientadora educacional e coordenadora do
projeto, Marilene Neusa Anderson, diretora e Cleide Neri Joaquim,
supervisora pedagógica.

Promovido pela Escola Municipal João Bueno de Godoy, este projeto
envolve todos os segmentos de uma comunidade escolar, localizada na região
periférica do município, onde a grande maioria da população vive em extrema
pobreza. Estimular a leitura em um espaço assim tornou-se um forte motivo para
justificar uma proposta que atingisse a escola como um todo, na tentativa de
ampliar os horizontes conceituais dos participantes, bem como incentivar a leitura
mais reflexiva e criativa e menos mecânica e limitadora. O fato de ser um projeto
de periodicidade semanal determina uma constante atualização por parte de quem
está à frente de cada grupo de leitores. No caso específico dos alunos, ocorre o
desdobramento da atividade de leitura com a produção escrita de textos, podendo
observar-se uma fluência maior na leitura das crianças. Sua escrita também
manifesta mais coerência e seqüência lógica.
Beneficia toda a comunidade escolar, docentes, orientadores, supervisores,
funcionários administrativos e alunos, da pré-escola à 4ª séries do Ensino
Fundamental, o projeto iniciou-se em 1996, estendendo-se por 1997, com a
intenção clara de envolver toda a escola num efetivo momento de parada para a
leitura. A proposta se desenvolve por meio de encontros semanais, durante todo o
período letivo, nos dois turnos (manhã e tarde), sempre num único dia da semana.
Em cada sala de aula, bem como nos demais espaços da escola, formam-se
grupos de leitura, discussão e reflexão sobre o assunto lido. Do material de leitura
disponível, destacam-se: livros de literatura infantil e juvenil, de um acervo de 628

títulos que a escola possui (mesmo sem ter uma biblioteca formada) jornais,
revistas e gibis.

Crianças do Rio Grande Escrevendo Histórias. Centro do Livro e Bibliotecas
Escolares

CLBE. Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul.

A responsável é a professora Mari Luiza Breyer Mendonça.

Este programa tem como objetivos estimular a auto-expressão de crianças
e jovens de todo o estado, incentivar a narrativa de histórias através da palavra
escrita e da expressão plástica ou musical e valorizar a produção resultante ao
apresentá-la à comunidade. Os trabalhos são produzidos com a finalidade de
competirem para incorporar o acervo da publicação anual escolhido por uma
comissão julgadora na capital. Admite a produção de histórias de tema livre,
ilustradas ou não, nos gêneros da dramaturgia, poesia, prosa, quadrinhos (estes
não selecionados para publicação). As bibliotecas escolares incorporam ao seu
acervo as obras dos estudantes, preparando-as para empréstimo e para
intercâmbio.
Promovido pelo Centro do Livro e Bibliotecas Escolares - CLBE da
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, beneficia crianças e
jovens de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental da Rede Estadual, teve início em
1993, incluindo a etapa de criação de maio a setembro. Depois, houve a fase de
exposição nas escolas das obras produzidas e, a seguir, em lugares públicos.
Houve o envio de duas produções mais expressivas do município ao CLBE, para
exposição na Feira do Livro de Porto Alegre. Por último, análise e seleção das
obras para compor o livro Crianças do Rio Grande Escrevendo Histórias e
presença dos autores em tarde de autógrafos na Feira do Livro. A coleção segue
em itinerância quando solicitada. O programa, com o seu concurso anual, conta
com o estímulo dos professores, especialmente os de Língua Portuguesa e de
Educação Artística; dos bibliotecários; de coordenadores pedagógicos dos
diferentes níveis da Secretaria de Estado da Educação.

Doce Imaginação. Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio Martello.
Av. Comendador Norberto Marcondes, 684, 87803-100; Campo Mourão,
Paraná. Tel.: 44 + 822-1144, ramais 347/436. Fax: 44 + 822-1144, ramal 3990. A
responsável é a coordenadora Elza Paulino de Moraes.

Promovido pela Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio Martello, este
projeto destina-se à leitura e ao desenvolvimento de atividades literárias infantis e
juvenis. Com início em novembro de 1995, beneficia alunos da Pré-escola
Municipal Gurilândia, Escola Bento Mossurunga, Colégio Estadual Marechal
Rondon (através de convênios), O projeto é executado na sala Doce Imaginação,
instalada na Casa da Cultura. Faz empréstimos de livros para as escolas
conveniadas e divulgação em jornais locais. Além disso, desenvolveu uma
programação especial de incentivo à leitura e interpretação de histórias para
crianças das creches e das pré-escolas municipais no período de 07 a 28 de
março de 1996. No período de férias, houve a programação de vídeo especial,
com apresentações de desenhos animados e histórias da carochinha.

Escreva pra Ler. A responsável é a professora Luciane da Graça Gonzaga.
Escola Municipal Professora Paulina Urbanik Stabach. Av. José Mosson, s/n,
Serrinha, 83730-000; Contenda, Paraná.

Com início em março de 1997, este projeto envolveu a produção de livros
pelos próprios alunos do pré-escolar à 4ª séries, com supervisão e orientação das
professoras, sobre diversos assuntos e em diferentes formatos: contos de fadas,
histórias em quadrinhos e outros. Ele surgiu em função da dificuldade de acesso a
vários tipos de livros, revistas, gibis pelas escolas do interior, onde os livros
existentes já foram lidos e relidos muitas vezes. Os autores mirins lêem os livros
várias vezes, preocupando-se "em não errar, tanto na leitura como na escrita das
histórias". É feito um intenso intercâmbio dos livros produzidos, entre as séries, o
que beneficia todas as crianças da pré-escola à 4ª séries do Ensino Fundamental.

Eu Leio. Biblioteca da Escola Municipal Laurindo Luís Formolo. Av. Senador
Alberto Pasqualini, s/n, São Ciro II, 95057-580; Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul. Tel.: 54 + 229-2920. A responsável pela criação do projeto é a professora
Elaine Pasquali.

A professora eleita para dinamizar a biblioteca da Escola Municipal
Laurindo Luís Formolo, a partir da apresentação de um projeto de incentivo à
leitura, criou o projeto. A nova responsável pela biblioteca, com o apoio de outros
professores e utilizando o procedimento de contação de histórias, implementou a
ação de incentivo à leitura, incluindo na lista de material escolar a solicitação de
um livro para ser doado à biblioteca - grupos de cinco a oito alunos comprariam o
mesmo título.
Foram desenvolvidos diferentes tipos de leitura das histórias: com
linguagem não-verbal, através de gestos e mímicas, com representação de
sensações e emoções; em voz alta e com estímulo sonoro (os alunos ouviam a
história de olhos fechados com fundo musical). Depois de ouvir a história, o aluno
falava, opinava e comentava sobre ela.
A escola recebe do Programa Nacional de Incentivo à Leitura

PROLER

revistas e periódicos de fundamental importância, tanto para os alunos, quanto
para os professores e faz uma especial referência ao jornal Notícias, da Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ, com suas resenhas críticas de livros.
No primeiro ano do projeto (1996), foram realizados uma Feira de Livros e o 1º
Concurso de Poesia. Além do desenvolvimento de subprojetos, em 1996 e 1997,
como: Leitura Ecológica, voltado para alunos e professores de Ciências e
Educação Artística; Encontro com o Escritor, que promove um intercâmbio entre o
leitor (alunos de pré, 1ª à 8ª séries) e o escritor; Poemas - Coletânea, com alunos
de 5ª à 8ª séries, com o objetivo de estimular e valorizar a criatividade literária.
Como resultado do projeto, a biblioteca vive cheia de alunos na hora do recreio à
procura de livros. Após o encontro com o escritor aumentam a procura dos livros
daquele autor na biblioteca.

Hora do Conto. Curso de Habilitação para o Magistério. Centro de Formação
e Aperfeiçoamento de Professores. Rua Julio de Castilhos, 1453, 95880-000;
Estrela, Rio Grande do Sul. A professora responsável é Ana Rita Berti
Bagestan.

Este projeto foi criado, a partir da necessidade de orientar os alunos do
Curso de Habilitação para o Magistério do Centro de Formação e Aperfeiçoamento
de Professores e levá-los a refletir sobre o ensino e o acesso à prática da leitura
como forma de adaptação à vida e com força socializadora; como aquisição da
herança cultural; como meio de adestramento das faculdades críticas dos alunos,
bem como repensar o papel do professor como contador de história e estimulador
do gosto e prazer pela leitura.
Em seu primeiro ano, 1993, teve como objetivo desenvolver o interesse
pela literatura infantil, através de um trabalho prático, Hora do Conto, na disciplina
Didática do Português. Foram utilizadas técnicas como criação de texto, a partir de
histórias em quadrinhos; leitura oral do livro; confecção de livretos; trabalho com
discos de histórias; criação de novos textos, apresentação e leitura de fábulas,
lendas e dramatização de poemas.
A partir de 1995, a professora responsável inicia o curso utilizando o texto:
Iniciação à Leitura, de Mara Jardim, publicado na Revista do Professor, ao mesmo
tempo em que faz a leitura de fábulas. Outros conteúdos do curso: o papel do
professor como contador de história e estimulador do gosto e prazer pela leitura;
estudo teórico sobre literatura infantil; a importância da ilustração dos livros de
literatura infantil; leitura de histórias infantis nos mais diversos gêneros literários;
contação de histórias pelo professor e pelos alunos ao grande grupo; análise,
interpretação e reflexão de histórias infantis e juvenis; trabalhos práticos
(confecção de recursos didáticos, dramatizações, painéis, confecção de livros de
pano, papel reciclado, textos escritos em verso, etc); declamação de poemas;
elaboração e musicalização de poemas; análise de filmes com histórias infantis.

Tem como suporte a biblioteca do Centro, com acervo de 180 livros infantis e 70
juvenis.

Hora do Conto II. Biblioteca Olavo Bilac. Escola Municipal de 1º Grau
Incompleto Boa Saúde. Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, s/n, Boa Saúde, 93120050; Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. As responsáveis são Marlete
Mayer, vice-diretora; Elaine Wedel, supervisora/orientadora e Dalva Vlanch,
professora/bibliotecária.

Promovida pela Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Boa Saúde, a Hora
do Conto II é realizada semanalmente, durante dois dias, na Biblioteca Olavo Bilac
que possui um acervo de 2.100 volumes, abrangendo livros de literatura infantil e
juvenil, livros de referências, livros didáticos, literatura religiosa e periódicos.
Após a Hora do Conto são realizadas diversas atividades como recorte,
desenhos, dobraduras, textos, pinturas e a montagem de peças teatrais para
apresentação em diversos locais da cidade como: escolas, feiras de livros,
shopping, etc, que beneficiam 890 alunos de 22 turmas do 1º grau. Com início em
1997, a biblioteca escolar tem como objetivos: estimular os alunos nas áreas de
informação e leitura; orientar o leitor no uso da biblioteca; oferecer diferenciadas
situações de leitura entre outros. Ela funciona ainda um dia para empréstimo
domiciliar, a partir da autorização dos pais dos alunos, um dia para pesquisas e
um dia para a devolução de livros.

Leitura na Periferia. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões - URI. Escola Municipal Caras Pintadas. Av. Sete de Setembro, 1558,
99700-000; Erechim, Rio Grande do Sul. A responsável é a professora Vera
Beatriz Sass.

Promovido pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões e pela Escola Municipal Caras Pintadas da cidade de Erechim, este
projeto estimula o hábito de leitura em crianças de periferia, de baixa renda,

através do desenvolvimento de atividades que incentivem a leitura, a crítica e a
reflexão. Realizou-se, inicialmente, uma sondagem do horizonte de expectativas
das crianças (20 alunos de 3ª e 4ª séries), determinando suas preferências quanto
às diversas temáticas apresentadas, por meio de uma conversa informal e
apresentação de vários livros de ficção infantil. Em seguida, abordaram-se textos
literários para crianças que possibilitam a integração entre as várias disciplinas do
currículo; sensibilizam os alunos através de música, jogos e brincadeiras;
estimulam o trabalho criativo; melhoram a expressão oral e escrita. O projeto
propicia sessões lúdicas de leitura, além do empréstimo de livros aos
interessados. As atividades desenvolvidas durante as sessões de leitura,
realizadas em horário extraclasse, provaram estar dentro da realidade sócioeconômica dos participantes. Os resultados positivos são apresentados através
das respostas das crianças a um questionário que lhes foi distribuído.
Com início em 1991, o projeto é também uma pesquisa desenvolvida pela
coordenadora e pelos alunos do curso de Letras da URI. Dispõe de um acervo
com 150 livros para empréstimo, de uma sala grande, arejada, com local para
almofadões, adequada para brincadeiras como cantigas de roda, dramatizações,
etc. Dispõe de recursos audiovisuais tais como vídeo, TV, som.

Leitura na Vida e Vida na Leitura. Escola Estadual Prefeito Carlos
Massaretto. Rua Hermes da Fonseca, 607, Jardim Monções, 86807-090;
Apucarana, Paraná.

Promovido pela Escola Estadual Prefeito Carlos Massaretto, este projeto foi
desenvolvido como proposta da disciplina de Língua Portuguesa, sob a
responsabilidade da professora Maria Ivete dos Santos Luz de Paulo, com o
objetivo de oportunizar o acesso à leitura, incentivar o aluno a ler, estimular a
leitura de obras literárias narrativas, científicas, poéticas, informativas, ficcionais
ou não, desenvolver no aluno a autovalorização de suas produções, oportunizar a
integração social dos alunos por meio da leitura e da escrita e a expressão
corporal como forma de leitura.

Com um acervo de 2523 livros e sendo o espaço da Biblioteca Escolar
insuficiente para todos os alunos, foi criado um horário de visitas para cada turma
para que os alunos pudessem visitá-la. A escolha do livro fica a critério dos
alunos, sob orientação prévia da professora, de acordo com a série. De volta à
sala de aula, eles discutem sobre os títulos retirados e seus autores, e cada aluno
explica sua escolha. Os livros são trocados entre os alunos para que haja
familiarização com títulos e autores diferentes. A leitura dos livros tem início na
sala de aula, ora em grupo, ora individualmente; em outro momento no pátio ou no
jardim da escola. Os livros são levados para casa por uma semana, onde a leitura
é partilhada com a família. Muitas mães lêem o mesmo livro que seus filhos e
aguardam ansiosas para ler um novo.
Entre as atividades de promoção de leitura, os alunos produzem um Jornal
Mural, o Varal de Poesia (produção poética, declamação de poemas), Feira de
Livros (os alunos produzem os livros) e Blableblioteca (uma mini-biblioteca com os
livros produzidos em sala). Na sala de aula, dentro das atividades da aula de
português, os alunos, após lerem um livro, fazem dramatização da obra para toda
a escola, análise literária, e preparam a biografia do autor através de pesquisa.
Realizado no período de 1996 e 1997, beneficiou alunos da rede pública oriundos
da periferia e zona rural de 5ª à 7ª séries.

Morada da Leitura. Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa, Divisão
de Literatura, Seção de Bibliotecas. Estação Arte. Rua Benjamin Constant,
404, Centro, 84010-380; Ponta Grossa, Paraná. Tel.: 42 + 224-6759. A
responsabilidade e coordenação são de Lucila de Cássia Clarindo, chefe da
Seção de Bibliotecas.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa, Divisão
de Literatura, Seção de Bibliotecas e a Estação Arte a intenção deste trabalho é
criar um ambiente favorável ao fomento da leitura como fonte de conhecimento e
de prazer. Para tanto, são desenvolvidas atividades que não só estimulam a
apreciação literária, como também oferecem oportunidades para a leitura de

diferentes tipos de texto, a audição de histórias e o desenvolvimento de outros
trabalhos plásticos e de representação teatral. Essa dinâmica incentiva a
freqüência voluntária à sala de leitura, estimula a troca de materiais e o
intercâmbio entre os leitores. A videoteca proporciona a convivência simultânea de
crianças e adolescentes com livros e com a tecnologia, cujos apelos dão grande
força à comunicação visual. O projeto toma como princípio educativo a interação
entre leitores e destes com os materiais de leitura, mediados pela intervenção do
adulto, num processo contínuo de ensinar e aprender, aprender e ensinar, pela
interlocução.
Com inicio em l993, a Morada da Leitura atende, diariamente, crianças e
adolescentes da rede municipal, estadual e particular, bem como as entidades de
assistência social e a comunidade em geral. Além disso, oferece uma
programação específica, dirigida aos professores, bibliotecários e outros
profissionais interessados. O projeto era desenvolvido, inicialmente, nas
dependências da Biblioteca Pública Municipal. Com o aumento do acervo,
constituído por livros de literatura infantil e juvenil, gibis e vídeos e considerando a
inadequação do prédio, o espaço físico tornou-se insuficiente. Por isso houve
necessidade de mudança para a Estação Arte, o que permitiu a parceria com a
videoteca e com o projeto de Artes Plásticas Pintando o Sete, ambos
desenvolvidos nesse espaço.

Nas Trilhas da Leitura. Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul. Departamento
de Educação, Cultura e Esportes. Biblioteca Municipal Manoel Marcílio de
Oliveira. Rua XV de Novembro, 1458, 83190-000; Tijucas do Sul, Paraná. Tel.:
829 1160 e 829-1186. Fax: 824 1383. As responsáveis são Gisele Lütke
Santos, coordenadora da Divisão Municipal de Cultura; Janise Maria da
Rocha, responsável pela Biblioteca Municipal e Deise S. Claudino de
Oliveira, chefe do Departamento de Educação e Cultura.

O projeto Nas Trilhas da Leitura consiste no desenvolvimento de três
atividades que se relacionam entre si. A primeira delas é a Feira Municipal do

Livro, que oferece à disposição do público atendido, catálogos, sinopses de livros,
livros variados dirigidos às diferentes faixas etárias. Promove, ainda, uma
conversa com escritores; oficinas de leitura, poesia, peças teatrais, retratando
histórias infantis; fantoches, dinamizando e motivando a prática da leitura. Após a
abertura, na sede do município em praça aberta, a Feira percorre 26 escolas
durante o ano.
A segunda atividade é a Hora do Conto nas Escolas Rurais, quando é
escolhida uma história, e a partir dela, desenvolvem-se várias atividades artísticas
e educativas como desenho, modelagem, palestras, etc. Teve como temas
principais: Quase Fim do Faz de Conta - teatro em forma de vídeo, onde se
discutem a preservação e o cuidado com os livros; A Turma do Sítio Visita a sua
Escola - personagens criados por Monteiro Lobato visitam as escolas, divulgando
a obra do autor, através de peça teatral; O Casamento de Dona Baratinha confecção de um livro gigante, onde os alunos recontam um novo final para a
história.
E a terceira atividade é o Projeto Caixa-estante com uma mini-biblioteca,
com 65 livros infantis, gibis, revistas e livros destinados a adultos e à formação do
professor. As caixas-estantes são repassadas à escola e permanecem por um
bimestre. Depois, são recolhidas, e a escola receberá uma nova caixa, mantendose, durante o ano letivo, livros novos a cada dois meses. O projeto é executado na
sede do município e nas escolas municipais; há cerca de 8 anos beneficia alunos
da área rural.

Programa de Incentivo à Leitura. Colégio Estadual Dr. Jorge Lacerda. Rua
Santo Agostinho, 266, 89207-650; Joinvile, Santa Catarina. O responsável é o
professor Lindamir Conceição da Silva.

Promovido pelo Colégio Estadual Dr. Jorge Lacerda, no período de 1996 e
1997, este programa beneficia alunos de 5ª à 7ª séries do 1º grau e é dinamizado
por professores de português. Dispõe de um acervo de 70 livros e utiliza como

metodologia a aula de leitura. Para isso, adota livros de literatura infantil e juvenil
como isca para atrair o aluno para a leitura.
Durante a aula de leitura, realizada uma vez por semana, são sugeridos de
sete a dez livros para cada aluno, para que possam escolher seus preferidos. A
importância do silêncio individual e coletivo durante a leitura é sempre lembrada.
Se, ao final da aula, o aluno não tiver terminado de ler o livro, ele marcará o título
da obra e a página. Na aula seguinte, são distribuídos, primeiramente, aqueles
livros que estavam sendo lidos.
No final do bimestre, é feita uma avaliação e os alunos contam ao grupo
uma das histórias lidas. Terminado o ano letivo, constatou-se que cada aluno leu
pelo menos seis livros e muitos até mais de dez obras. Como resultado, concluiuse que as aulas estimulam a criatividade, a escrita independente, a concentração
e a comunicação verbal e escrita dos alunos.

Programa de Incentivo à Leitura I. Escola Estadual de 1º Grau João Benetti
Sobrinho. Bairro Rural, Linha Nova, 95670-000; Gramado, Rio Grande do Sul.
Tel.: 54 + 286-1522, ramal 234. A responsável é a coordenadora Rosmarie
Benetti, diretora da escola.

Pensando numa filosofia de abordagem do processo ensino-aprendizagem
que contribua para a formação de jovens críticos e preparados para os contornos
da virada do século, abrindo-lhes novos horizontes e dando-lhes oportunidade de
compreender as mudanças, este trabalho propõe-se a desenvolver ações de
incentivo à leitura, estabelecendo-se, para isso, uma estratégia de aproximação
dos alunos com a biblioteca. Assim, mensalmente, algumas atividades são
desenvolvidas, tais como: hora da história, clube da leitura, jornal escolar,
visitação a outras bibliotecas do município, feiras de livros, concursos, teatro,
confecção de livros infantis, pesquisas. No final do ano, há uma avaliação de todo
o projeto, incluindo-se questionários de sondagem junto à comunidade escolar,
com vistas à otimização do trabalho para o ano seguinte.

Com início em 1997, promovido pela Escola Estadual de 1º Grau João
Benetti Sobrinho, o programa beneficiou 66 alunos de 1ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental, através da Biblioteca Escolar Rui Barbosa que conta com um
acervo pequeno, mas variado, sendo 32 títulos de literatura em geral; 144 títulos
de literatura infantil e juvenil; revistas científico-informativas de assinatura mensal;
jornais de circulação diária, semanal e quinzenal; textos de dramaturgia.

Projeto Biblioteca Municipal Infantil

Recanto de Leitura e Recreação.

Secretaria de Educação e Desporto de Novo Hamburgo. Rua Coronel
Travassos, 197, Rondônia; Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. As
responsáveis são Marlene Robaina Dewes, Secretária Municipal de
Educação e Desporto e Maria Denise Mazzali Konarzewski, bibliotecária.

Promovida pela Secretaria de Educação e Desporto de Novo Hamburgo, a
Biblioteca Municipal Infantil que integra a Biblioteca Pública Machado Assis recebe
alunos organizados em turmas, principalmente os da 2ª e 3ª séries do Ensino
Fundamental, com os objetivos, dentre outros, de incentivar a leitura e de
promover o intercâmbio escola - biblioteca. As crianças são recebidas por
profissionais da biblioteca; realizam leitura silenciosa dos livros por elas
escolhidos, seguida de atividades lúdicas que visam à apreciação desses livros
quanto ao texto, ilustração e outros aspectos. Há também a hora do conto e o
desenvolvimento de atividades cênicas e plásticas dela decorrentes. Como a
biblioteca se localiza no Parque Florestal Imperial, este espaço se inclui no roteiro
de visita dos alunos.
Realizado no período de 1984 a 1997, o projeto dispõe de materiais
diversos para as atividades de Educação Artística e de um Microônibus e uma
Jardineira para o percurso escola-biblioteca-escola. Atende a 56 unidades
educacionais de 2ª a 6ª feiras em dois turnos, de março a dezembro. Seu acervo é
de 2.180 títulos de literatura infantil e juvenil, enciclopédias, além de jornais,
revistas, etc. Beneficia alunos das escolas municipais e comunidade em geral,

especialmente do bairro Rondônia (bairro afastado do centro da cidade, situado do
lado oposto onde se localiza a Biblioteca Municipal Infantil).

Projeto Escola Municipal Maria Montessori. Escola Municipal Maria
Montessori. Rua Paraná, 5635, 85840-017; Coqueiral, Paraná. Tel.: 45 + 2262412. A responsável é Liliane Rosi Maestri.

A Escola Municipal Maria Montessori implantou, em 1993, a sua Biblioteca
Coqueiral (nome escolhido pelos alunos). A partir desse espaço, novas práticas
leitoras passaram a serem desenvolvidas na escola que vão desde o empréstimo
de livros (alunos e comunidade) até à realização de várias atividades, tais como:
contação de histórias, a partir da leitura de livros de literatura infantil e juvenil e da
narração de histórias em fita K-7; produção e exposição de textos e de livros pelos
alunos, a partir da leitura de livros de literatura; divulgação do acervo da biblioteca
por meio de materiais produzidos pelos alunos (convites, cartazes) e de atividades
de dramatizações. Para atender a todos os alunos, a biblioteca elabora um
cronograma de atividades voltadas para as várias séries que compõem o Ensino
Fundamental.
O trabalho é desenvolvido na biblioteca, cujo acervo é de 2.960 títulos
(1.869 de literatura infantil e juvenil e 1.101 para pesquisas), com crianças da
Educação Infantil à 4a séries do Ensino Fundamental. Ele beneficia 365 alunos e
23 funcionários.

Projeto Fênix. Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho do Estado do
Paraná. Rua Vicente Machado, 160, 10º andar, 80420-010; Curitiba, Paraná.
Biblioteca Pública do Paraná. Fundação Nacional do Índio

FUNAI.

Associação de Moradores das Vilas Unidas do Jardim Paranaense. A
responsável é a coordenadora Elizia Vatrim Lima.

O Projeto Fênix é um desdobramento do Módulo Zero do Comitê do
Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER/PR e tem como objetivos

criar espaços de leitura para que todos, em hospitais, empresas, igrejas, museus,
além da família e da escola, tenham acesso mais amplo à leitura; ampliar o
programa de exercício à leitura crítica e criativa em diferentes comunidades.
As ações são promovidas pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do
Trabalho do Estado do Paraná, pela Biblioteca Pública do Paraná, pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI e pela Associação de Moradores das Vilas Unidas do
Jardim Paranaense e desenvolvidas junto aos associados dos SINJUTRA, na
Biblioteca Pública do Paraná onde crianças e adolescentes participam da hora do
conto.
Com início em 1996, o projeto conta com um acervo de 350 livros de
literatura infantil e juvenil, 90 volumes fornecidos pela Biblioteca Pública do
Paraná, 300 volumes de outros gêneros literários e 102 exemplares de revistas.

Projeto Ler Brincando. Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio
Martello. Av. Comendador Norberto Marcondes, 684, 87803-100; Campo
Mourão, Paraná. Tel.: 44 + 822-1144, ramais: 347/436. Fax: 44 + 822-1144,
ramal 399. A responsável é Elza Paulino de Moraes, coordenadora da
Biblioteca Pública Municipal.

O Projeto Ler Brincando tem como objetivo incentivar o hábito da leitura
junto ao público infantil e juvenil, bem como lhe despertar o interesse pela
produção de textos, através da criatividade e da imaginação, com a utilização de
recursos audiovisuais, confeccionados através de materiais alternativos. As
atividades desenvolvidas foram: produção de textos, desenhos, pinturas,
dobraduras, expressão corporal, dramatização, hora do conto, etc.
Dispõe de um acervo de 849 volumes de literatura infantil e juvenil, o
projeto atende a 840 crianças das Escolas Municipais e instituições conveniadas.
Com início em março de 1994, houve ampla divulgação do projeto através de
jornais locais e folders.

Sensibilização para a Leitura. Universidade da Região de Joinville UNIVILLE. Departamento de Letras. Rua XV de Novembro, 3435, 89216-201;
Joinville, Santa Catarina. Tel.: 47 + 422-3135. Fax: 47 + 422-2993.

Este projeto foi, na verdade, uma pesquisa que se concretizou num trabalho
metodológico visando à sensibilização para a leitura. A sua primeira etapa
envolveu a formação de um grupo de voluntários interessados em vivenciar o
processo de sensibilização pessoal em relação à leitura, baseado na Estética da
Recepção, de Hans Robert Jauss, que entende a leitura como a relação da obra
em si com o horizonte de experiências e visão de mundo do leitor e na idéia de
leiturização, defendida por Jean Foucambert, que consiste na ação consciente do
leitor frente ao texto. Uma vez vivenciado esse processo, o projeto estendeu-se
aos alunos de 1º e 2º graus.
Neste sentido, foram selecionados textos, buscando variações sobre o
mesmo tema, como O lobo e o cordeiro, com versões de Esopo, Lobato, Millôr
Fernandes, Jô Soares, etc. Outros textos foram contados, lidos e trabalhados,
através de técnicas diversificadas de animação, dramatizações, desenhos,
mímica, contação de história, etc.
Algumas conclusões puderam ser registradas: Quanto mais iniciado o leitor
mais ligado ele fica no texto em si, portanto, os recursos extra literários auxiliam
bastante a compreensão do texto; A literariedade, isto é, a preocupação estética,
formal e significativa, demonstrou atrair crianças, jovens e adultos envolvidos nos
grupos de pesquisa; O trânsito entre o real e o imaginário, a intertextualidade, a
socialização da leitura, a abertura lingüística e semântica são fatores
fundamentais na formação e desenvolvimento deste leitor mais consciente, porque
ao ler um texto, torna-se capaz de ler a si mesmo. Esta pesquisa foi executada
durante o ano de 1996, sob a coordenação da professora Sueli de Souza e
desenvolvida por uma equipe de professores, acadêmicos e integrantes de um
grupo de teatro.
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1) Região Centro-oeste

Clube do Livro. Escola Municipal Olegário Moreira Borges. Rua F

4,

esquina com Alameda Nadra Bufaical s/n, 74.350.120; Goiânia, Goiás. As
responsáveis são as professoras Maria Elizabeth Prudente Azevedo,
diretora;

Leide

Gomes

Ribeiro

e

Regina

Maria

Rezende

e

Silva,

coordenadoras pedagógicas.

O projeto foi criado em 1997, a partir dos problemas encontrados pelos
professores no trabalho com a leitura e devido às dificuldades dos escolares para
a aquisição de livros, pois a escola não possui biblioteca. A criação do Clube do
Livro envolveu toda a escola e o seu acervo foi formado por doações feitas por
alunos, professores e funcionários. Cada doador se transformou em sócio. O
Clube funciona como uma biblioteca, que, além do empréstimo, realiza atividades
de leitura de livros, de expressão oral, de produção textual e das mais diferentes
formas de expressão. O Clube do Livro atende a 352 alunos do Ensino
Fundamental e conta com um acervo de 700 títulos de literatura infantil.

Grupo Gwaya

Contadores de Histórias. Projeto de Extensão da

Universidade Federal de Goiás. Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação

CEPAE. Faculdade de Letras. Campus II, ex.131, 74001-970;

Goiânia, Goiás. A responsável é a professora Maria de Fátima Teixeira
Chaves.

O Grupo Gwaya - Contadores de Histórias surgiu em maio de 1993, a partir
de ações do PROLER, sob a responsabilidade do CEPAE - Centro de Ensino e
Pesquisa aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. O seu trabalho
tem sido desenvolvido para divulgar a literatura e incentivar a leitura. Para tanto,
promove apresentações em escolas, hospitais, rádio, bares e restaurantes e
participa de eventos culturais diversos.
Especialistas ministram cursos e oficinas para a formação de contadores de
histórias. As ações desenvolvidas por seus integrantes propiciaram a formação de
novos grupos em vários municípios de Goiás, em São Paulo e no Distrito Federal.
As apresentações envolvem um público diverso com prioridade para alunos das
escolas públicas.
É um projeto de Extensão da Universidade Federal de Goiás, promovido
pelo Centro de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação - CEPAE e Faculdade de
Letras. É desenvolvido com a participação das professoras Cleidna Aparecida
Lima, Selma Maria Santos Faria, Neisi Maria G. Silva, Newton F. Murce Filho,
Ângela Barcelos Café, Katia Menezes de Souza, Edvânia Braz Teixeira Rodrigues,
Diane Valdez , Elizabeth Sandi e Adriana Mundim Veloso sob a coordenação da
professora Maria de Fátima Teixeira Chaves.

Incentivo à Leitura do Colégio Estadual Tributário Polivalente Pio XII. Colégio
Estadual Tributário Polivalente Pio XII. Rua 17, n° 53, Setor Oeste, 74125-170;
Goiânia, Goiás. As responsáveis são as professoras Mara Rúbia, Solange,
Teófilo Luiz A. Neto e Helena Vargas Rodrigues.

Trabalho desenvolvido em torno de uma obra literária, em que são
relacionadas atividades de leitura, análise de textos, debates sobre diferentes
temas surgidos em função da leitura e produção textual.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual Carolina Vaz da Costa. Rua Carolina

Vaz, 298, Pires Melo, 75714-300; Catalão, Goiás. As responsáveis são as
professoras Adélia Joaquim de Oliveira e Marli Gonçalves M. Machado.

São realizadas oficinas literárias, montagem de vídeos e trabalhos com
poemas junto aos alunos.

Leitor e Criador. A responsável é a escritora Stella Maris Resende. QNA 31,
casa 25, Taguatinga, 72110-310; Brasília, Distrito Federal. Tel.: 61 + 562-6254.
Secretarias de Educação e de Cultura. Fundação Educacional do Distrito
Federal. Seção de Bibliotecas Escolares e Comunitárias. SGAN, 607,
Projeção D L2, Norte, Quadra 607, 70.850.070; Brasília, Distrito Federal. Tel.:
61 + 348-5500.

O projeto surgiu em 1988, com o objetivo de possibilitar o intercâmbio entre
alunos-leitores da rede pública de ensino e escritores do Distrito Federal e, assim,
promover a leitura e divulgar os escritores locais. Em 1997, o projeto foi
impulsionado com a aquisição de exemplares de 20 autores residentes em Brasília
entregues numa solenidade nas escolas. A culminância do projeto foi o encontro
entre leitor e criador (alunos, professores, escritores e ilustradores). Para a
realização do encontro houve uma preparação cuidadosa com debates, cartazes,
encenações teatrais, jograis poéticos, dança, música, entrevistas, discussões
sobre a trama da história selecionada, personagens, linguagem poética, processo
de criação etc. Até 1998, 586 escolas e 519.824 alunos participaram de suas
atividades.
São vários os escritores que participaram, levando aos alunos suas
respectivas obras. O projeto foi registrado com fotografias e vídeos que mostram a
realização dos encontros entre alunos e autores e a produções de alunos: textos
escritos, histórias em quadrinhos e depoimentos de participantes do projeto. O
projeto foi criado pela escritora Stella Maris Resende e desenvolvido pelas
Secretarias de Educação e de Cultura, Fundação Educacional do Distrito.

Ler é o Maior Barato. Colégio Estadual Jardim Guanabara. Alameda Minas
Gerais, Q 76, Lote 22, Jardim Guanabara I, 74675-560; Goiânia, Goiás. Tel.: 62
+ 207-1157. A responsável é a professora Maria Aparecida de Faria. Rua GB,
14, Quadra 47, A, Lote 07 Jardim Guanabara II, 74683-820; Goiânia, Goiás.

A autora apresenta um relato sobre o trabalho realizado com alunos na área
de leitura e registra a utilização de textos variados, precedidos de discussão sobre
o conteúdo, para referenciá-los à vivência dos alunos. Desenvolve atividades de
leitura de livros, de outras linguagens, debates, pesquisas, produção textual e
participação de escolares em concursos com resultados satisfatórios.

Monteiro Lobato e Irmãos Grimm. Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles.
Rua Aniceto da Costa Rondon, 340, 79090-290; Campo Grande, Mato Grosso
do Sul. Tel.: 67 + 731-0359. A responsável é a professora Alcione Aparecida
Ribeiro Valadares.

Este projeto incentiva a leitura por meio das obras de Monteiro Lobato e dos
Irmãos Grimm. Segundo o relato, a leitura desperta maior interesse quando é
precedida de um trabalho sobre o autor e sobre a história de sua vida. Para os
responsáveis pelo trabalho, em nenhum momento houve necessidade de cobrar a
leitura das obras dos alunos, todos estavam muito envolvidos com o projeto e se
deliciaram na leitura dos livros. As obras de Monteiro Lobato e dos Irmãos Grimm
foram trabalhadas na 4ª e 3ª séries do Ensino Fundamental, respectivamente,
envolveram 134 alunos.
Em torno da leitura das obras foram realizadas atividades de expressão
oral, gestual e produção de textos. Os resultados positivos do trabalho apontam
para a sua continuidade, com o envolvimento de outros autores.

PRÓ-LER. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Petrolina
de Goiás. Rua José Alfaiate de Lima, s/n, 75480-000; Petrolina de Goiás,
Goiás.

O projeto se constitui em um sorteio que premia com brindes (bicicletas,
tênis, bola, entre outros) os alunos que lêem livros retirados na Biblioteca Pública
Municipal ou na própria escola e que preencham adequadamente fichas de leitura
sobre os mesmos. Estas fichas são colocadas em urnas e sorteadas.
O projeto foi executado em 1994, 1996 e 1997, nas escolas da rede
municipal e estadual do município. Em 1998, foi desenvolvido junto às escolas da
zona rural. Apresenta relação do acervo disponível na Biblioteca Pública e em
duas escolas municipais, num total de 600 títulos de literatura para crianças,
jovens e adultos.

Sala de Leitura. Colégio Estadual Padre Trindade. Rua Silva Pinto, s/n,
Jundiaí, 75047-200; Anápolis, Goiás.

Em

função

das

dificuldades

de

leitura,

interpretação

e

síntese

demonstradas pelos alunos do Colégio Estadual Padre Trindade, Anápolis, Goiás,
o projeto político pedagógico introduziu, desde 1996, a intenção de trabalhar a
leitura em todas as disciplinas. Foi criada uma sala de leitura onde os alunos
encontram à disposição livros, revistas e vídeos. Tudo que é lido é apresentado
em forma de dramatização, mural, produção e reprodução de texto, fichamento,
debates, análise literária e é posteriormente avaliado.
Os professores reservam pelo menos uma aula por mês para a leitura e os
professores de português e educação artística uma aula por semana. Outros
projetos estão sendo desenvolvidos, para garantir a interdisciplinaridade, inclusive
o Concurso de Contadores de Histórias, onde turmas de diversos colégios
participam.

2) Região Nordeste

BIBLIOLEITURA. Biblioteca Pública Municipal Professora Maria Salomé
Veloso da Silva. Praça Nossa Senhora de Lourdes, s/n, 56820-000; Carnaíba,
Pernambuco.

Projeto desenvolvido pela Biblioteca Pública Municipal, dirigido aos alunos
do município. Há práticas de leitura de livros, contação de histórias, dramatização,
poemas, palestras, oficinas de arte, concursos, exposição de trabalhos de alunos
e teatro de fantoches. No sentido de democratizar o espaço público para permitir o
acesso de maior número de pessoas, utiliza uma biblioteca ambulante que atinge
bairros, escolas e zona rural.

Câmara Cascudo: o Contador de Histórias. Escola Estadual 11 de Agosto.
Umarizal, Rio Grande do Norte. Av. 27 de novembro, s/n, 59865-598;
Umarizal, Rio Grande do Norte. A responsável é a professora Maria Paz
Coringa Leite.

Trata-se de relatório de trabalho desenvolvido na Escola Estadual 11 de
Agosto, com alunos da 5ª à 8ª séries sobre Câmara Cascudo, a partir do Curso de
Atualização Curricular promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Desporto para a introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O projeto foi
realizado em sala de aula com atividades de leitura, confecção de maquetes
relativas aos cenários das histórias lidas, caracterização de personagens,
cartazes, finalizando com exposição dos trabalhos realizados.

Farol da Educação: uma Alternativa para Bibliotecas Escolares do Maranhão.
Secretaria Estadual de Educação. Secretaria Estadual de Educação do
Maranhão. Rua Celso Magalhães, 567, 3° andar, Centro, 65000-000; São Luís,
Maranhão. Tel.: 98+ 232-3391. A responsável é a professora Cássia Furtado.
Rua das Caneleiras, Quadra 21, n° 04, São Francisco, 65076-010; São Luís,
Maranhão. Tel.: 98 + 235-3734. E-mail: cfurtado@do.com.br

Este projeto foi criado com base na iniciativa de Curitiba, Paraná, o Farol do
Saber. É um trabalho da Secretaria Estadual de Educação que, diante da
impossibilidade de implantar bibliotecas em toda a rede escolar do estado e da
constatação da importância das bibliotecas escolares na formação do leitor,
programou uma proposta alternativa. Esta será a instalação do Farol da Educação
em comunidades carentes de instituições de leitura que tenham número elevado
de escolas estaduais.
O acervo inicial será composto por 3.000 títulos de literatura infantil e
juvenil, geral e maranhense; livros didáticos e paradidáticos, livros técnicos e
profissionalizantes e obras de referência, incluindo-se também jogos e material
audiovisual. O primeiro Farol da Educação foi inaugurado em agosto de 1997. A
partir daí, foram criadas mais cinco unidades: duas na capital e, mais
recentemente, três em diferentes municípios. As atividades realizadas são leitura
de livros, oficinas diversas, hora do conto, exercícios de expressão oral, produção
de textos e comemoração de datas cívicas.

A Importância da Leitura. A responsável pela elaboração do projeto é a
professora Albanita Bezerra de Oliveira. Rua Dr. Moisés Coelho 305,
Expedicionários; 58040-760; João Pessoa, Paraíba.

O projeto foi elaborado em julho de 1998; tem como objetivo principal ajudar
o aluno a desenvolver a habilidade de ler. Apresenta objetivos, metodologia,
recursos e fundamentação teórica sobre o seu desenvolvimento e está previsto
para ser executado durante todo o ano.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal Cônego Luiz Gonzaga Vieira de Melo.
Escola Municipal Cônego Luiz Gonzaga. Rua Maria Avani Nunes da Silva s/n,
56820-000; Carnaíba, Pernambuco. Os responsáveis são a diretora e os
professores.

A escola apresenta dois programas, o Pró

Leitura e o Lendo e

Aprendendo, dirigidos a alunos da Educação Infantil e de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental, com a previsão de atividades diversificadas de leitura de livros,
expressão oral e produção textual.

Leitura Itinerante, Leitura e Diversão para Criança. Secretaria Municipal de
Educação de Ituberá, Bahia. Rua do Viana, Edifício de Vereadores, sala 01,
Centro, 45435-000; Ituberá, Bahia. A responsável é a professora Yolanda
Mendes Sepúlveda.

Este projeto de incentivo à leitura é promovido pela Secretaria Municipal de
Educação de Ituberá, Bahia, por meio de oficinas literárias onde estão previstas
atividades relacionadas à leitura de livros, produção textual e expressão oral, além
da criação de jogos e de brinquedos. O trabalho pretende atingir 7.411 crianças e
adolescentes.
Apresenta ainda o projeto realizado na Escola Municipal Professora Sônia
Maria de Jesus Azevedo: Oficinas Pedagógicas Alternativas de Jogos e
Brinquedos Educativos, que tem o objetivo de propiciar articulação entre as
diversas áreas do conhecimento. Nesse trabalho são registradas atividades de
contação de histórias, exercícios de leitura por meio de rótulos de produtos e
trabalho relacionado à coleta seletiva de lixo, entre outros.

Lendo

e

Aprendendo.
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Coordenadoria de Normas e Ações Pedagógicas da Secretaria de Educação
Cultura e Desporto do Estado do Rio Grande do Norte. Centro Administrativo
Lagoa Nova, BR 101, Bloco 01, 2º andar, 59059-900; Natal, Rio Grande do
Norte. Tel.: 84 + 206 1170.

Projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do
Estado do Rio Grande do Norte, a partir de 1996. Ele oferece um manual contendo
orientações sobre como organizar e instalar salas de leitura e informações sobre a

abrangência do projeto que envolve 17 municípios, 46 escolas e cerca de 22.000
alunos.

Ler para Ouvir, Falar e Ver Melhor. Escola Estadual Professor Joaquim
Torres. Rua dos Potiguares s/n, Lagoa Nova, 59056-180; Natal, Rio Grande
do Norte. A responsável é a professora Maria Aglair Barros de Melo. Rua São
José de Mipibu, 1512, Lagoa Nova, 59063-070; Natal, Rio Grande do Norte.
Tel.: 84 + 231-7386.

Trabalho desenvolvido em sala de aula com alunos da 4ª série do Ensino
Fundamental, tendo como eixo norteador a literatura infantil. São relatados
atividades diversificadas de leitura de livros, contação e reelaboração de histórias,
desenhos, teatro, poemas, brincadeiras e produção textual. O projeto ressalta a
necessidade de o professor gostar de ler; de incentivar uma prática da leitura sem
cobrança e uma escolha de livros a partir do interesse dos alunos, condições
indispensáveis para incentivar os escolares a lerem.
O relato descreve minuciosamente as atividades desenvolvidas, os
objetivos a serem atingidos em cada uma delas; fundamenta teoricamente o
projeto e cita as obras e os autores trabalhados. Realizado desde 1997, o trabalho
foi interrompido em março de 1998, sendo retomado em setembro. Apresenta
proposta de continuidade com previsão de atividades sobre os 500 anos do
descobrimento com base no livro Faz muito tempo, de Ruth Rocha e da coleção
Crianças na História, da Editora Scipione.

Oficinas Literárias. Instituto Anísio Teixeira, da Secretaria de Educação da
Bahia. Secretaria da Cultura do Estado da Bahia. Comitê do Programa
Nacional de Incentivo à Leitura

PROLER. Universidade da Bahia. A

responsável é a professora Dalila Cordeiro Machado. Rua Amazonas,
669/802, Pituba, 41830-380; Salvador, Bahia.

Há a realização de oficinas literárias desde 1995. Elas são promovidas pelo
Instituto Anísio Teixeira, da Secretaria de Educação da Bahia; pela Secretaria da
Cultura do Estado da Bahia; pelo Comitê do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura

PROLER e pela Universidade da Bahia. Elas estão dirigidas a

professores da Rede Pública da Bahia, usuários de bibliotecas públicas e
participantes da Faculdade da Terceira Idade

Universidade Federal da Bahia

UFBA. Há uma extensa programação das oficinas realizadas em Salvador e em
cidades do interior do estado e vários autores são trabalhados nas oficinas.

Pequenos Leitores, Futuros Cidadãos. Biblioteca Professor Francisco de
Assis Varela. Escola Municipal Professor Ulisses de Góes. Rua Padre
Raimundo Brasil, s/n, Nova Descoberta, 59075-100; Natal, Rio Grande do
Norte. Tel.: 84 + 206 6724. A responsável é a professora Fátima Ramos
Chagas. Rua Verdes Mares, 1191, Nova Descoberta, 59075-330; Natal, Rio
Grande do Norte.

Trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar com alunos da Educação
Infantil à 4ª série do Ensino Fundamental. Inicia-se com a familiarização dos
escolares com o espaço físico e os livros. Há, além do trabalho de empréstimo,
comemoração de datas histórico-culturais. Em 1998 as ações priorizaram Monteiro
Lobato. Em torno de suas obras foram desenvolvidas atividades de leitura, de
outras linguagens, de expressão oral e produção textual. O trabalho é integrado
com os professores de sala de aula a partir da literatura infantil. A biblioteca conta
com um acervo de 1.800 livros de contos, poesias, romances e de literatura
infantil.

Plano de Dinamização de Biblioteca Escolar. Biblioteca Professor Luiz
Eduardo Carneiro da Costa. Escola Municipal Professor Zuza. Avenida
Miguel Castro s/n, Bairro de Nazaré, 59060-000; Natal, Rio Grande do Norte.
As responsáveis são as professoras Edna de Souza Falcão e Lúcia Helena
Pires.

Projeto desenvolvido pela biblioteca escolar, no sentido de buscar maior
aproximação dos alunos de 3ª à 8ª séries do Ensino Fundamental com os livros.
Utiliza obras literárias como meio instrumental de formação do leitor, integra o
lúdico, o intelecto e o afetivo como facilitadores dessa formação. Utiliza como
estratégias atividades diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens e de
produção textual.

Programa de Leitura. Liceu de Artes e Ofícios da Universidade Católica de
Pernambuco. Liceu de Artes e Ofícios da Universidade Católica de
Pernambuco. Praça da República, 281, Santo Antônio, 50010-040; Recife,
Pernambuco. O responsável é o diretor do Liceu, o professor Roberto Mário
Aguiar Pimentel.

O programa de leitura do Liceu de Artes e Ofícios da Universidade Católica
de Pernambuco apresenta ações permanentes, estratégias e procedimentos
criativos, originais e um real envolvimento dos alunos que dele participam. Para o
responsável não há fórmulas mágicas. As iniciativas vão sendo implantadas e
surgem naturalmente em decorrência das atividades vivenciadas.
O trabalho é iniciado com exercícios de leitura em sala de aula com turmas
de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental na disciplina Prática de Leitura. Esta
disciplina não consta oficialmente do currículo escolar e, portanto, não há
atribuição de nota, compromisso de aprovação ou ameaça de reprovação. Neste
trabalho são explorados textos literários em prosa e verso, que utilizam diferentes
linguagens: musical, pictórica, gráfica e teatral. Como decorrência das
experiências em sala de aula, foi criado o jornal O Escritor, veículo de divulgação
das produções literárias dos alunos e fundado, também, o Clube do Livro.
O Clube reúne alunos leitores e funciona como uma biblioteca ativa. No
início, contou com a ajuda da Casa da Leitura Gilberto Freyre que doou 200 títulos
de literatura infantil e juvenil. Em julho de 1998, o Clube contava com 202 sócios
num universo de 402 alunos. Os clubes de leitura foram criados com o objetivo de

desenvolver nos alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries a capacidade de observação, a
opinião crítica e propiciar a descoberta das particularidades expressivas do
material de leitura. Cada clube reúne 10 alunos e tem encontros programados
para a realização de leituras mais meticulosas. Para os alunos da 8ª série, foi
dirigida uma programação que melhore o padrão de leitura dos concluintes do
Ensino Fundamental.
Para orientar todas as iniciativas do projeto, foi realizada uma pesquisa
sobre interesses e hábitos de leitura dos alunos do Liceu, cujo relatório apresenta
exemplares do jornal, depoimentos de mães e alunos, da Fundação Joaquim
Nabuco e do Departamento de Letras da Universidade Católica que atestam o
programa e a sua expressividade.

Projeto Avós. Secretaria de Educação, Diretoria Regional de Educação.
Comitê do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER da Costa do
Dendê. Av. Duque de Caxias, s/n, Centro, 45435-000; Ituberá, Bahia. Tel.: 73
+ 256-2147. Grupo Escolar Hélio Nunes de Morais. Praça Santana Vila de
Itajaí, 45435-000; Ituberá, Bahia.

O projeto incentiva a leitura a partir do resgate das tradições orais; envolve
as avós dos alunos e tem como meta atender 250 alunos. Prevê a realização de
oficinas literárias.

Projeto de Leitura. Escola Estadual de Caruaru. Av. Dom Bosco, s/n, Centro,
Bairro Maurício de Nassau, 55012-550; Caruaru, Pernambuco. Tel.: 81 + 7213063. A responsável é a professora Josefa Dalvani Porto Pastor.

O projeto é desenvolvido por meio de atividades diversificadas de leitura de
livros, de outras linguagens, pesquisas, de expressão oral e produção textual. Tem
como público alvo alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, professores e
pais.

Sala de Leitura. Projeto de Extensão da Universidade Federal da Paraíba.
Campus Universitário I, 58059-900; João Pessoa, Paraíba. Associação de
Trabalhadores Rurais de Riachão. Rua João Viana Torres, s/n, 58235-000;
Riachão, Paraíba. As responsáveis são a professora Salene Wanderley
Câmara e a bibliotecária Abinadá de Caldas da Silva.

A Associação dos Trabalhadores Rurais de Riachão, Paraíba, criou uma
Sala de Leitura em maio de 1997 e esta faz parte do Programa de Extensão da
Universidade Federal da Paraíba. Tem um acervo de 1.500 títulos dos mais
variados gêneros. É um Projeto de Extensão da Universidade Federal da Paraíba,
desenvolvido na Associação de Trabalhadores Rurais de Riachão, coordenado
pela professora Salene Wanderley Câmara e supervisionado pela bibliotecária
Abinadá de Caldas da Silva (UFPB).

Sala de Leitura de 1º e 2º Graus. Biblioteca Central da Universidade Federal
da Paraíba. Campus Universitário I, 58059-900; João Pessoa, Paraíba. A
responsável é a bibliotecária Abinadá de Caldas da Silva.

Projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, que pretende
estabelecer um intercâmbio entre a universidade e as escolas de Ensino
Fundamental e Médio dos bairros circunvizinhos e apoiar os alunos na realização
de suas atividades escolares. Criada em 1989, a Sala de Leitura tem incentivado
práticas leitoras junto ao público a que se destina; promove atividades
relacionadas à leitura de livros, à produção textual, à expressão oral e às outras
linguagens. Registra um acervo de 3.000 títulos, de diversos gêneros, além de
Gibiteca e Hemeroteca.
Em 1997, atendeu a 4.284 estudantes em sua maioria da rede pública de
ensino. O projeto é desenvolvido por uma equipe composta por Joana D'Arc
Madruga, Siana Nóbrega, Maria do Carmo Batista Nunes e Grace Matias, sob a
coordenação da bibliotecária Abinadá de Caldas da Silva.

Sala de Leitura

Despertar para as Leituras. Núcleo de Leitura da

Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. KM 03, BR 116, Campus
Universitário, Caixa Postal 252294, 44031-460; Feira de Santana, Bahia. Tel.:
75 + 224-8200. Site: www.uerfs.br A responsável é a professora-orientadora
Irlana Jane da Silva e Elizabeth Brito de Souza.

Criada pelo Núcleo de Leitura da Universidade Estadual de Feira de
Santana, Bahia, a Sala de Leitura atende a alunos e professores das escolas
públicas e privadas do município e desenvolve atividades diversificadas de leitura.
O trabalho é feito a partir de rodas de leitura, leitura e reconstrução de textos, hora
do conto, oficinas de origami, modelagem, desenho e pintura que são
fundamentadas teoricamente.
Há um reconhecimento no relato das limitações em avaliar resultados, mas
muita clareza de objetivos a atingir nas ações desenvolvidas. Apresenta um
quadro da freqüência de leitores cujo número cresce mês a mês. Registra um
acervo de 113 livros de literatura infantil e juvenil.

Saraus de Poesia. Comitê do Programa Nacional de Incentivo à Leitura PROLER/Macau, Rio Grande do Norte. Rua Augusto Severo, 187, 59500-000;
Macau, Rio Grande do Norte. Tel.: 84 + 521-1540. A responsável é a
professora Maria do Rosário Bezerra Guerra.

O projeto é uma das iniciativas do Comitê do Programa Nacional de
Incentivo à Leitura - PROLER/Macau, Rio Grande do Norte. Contribui com as
escolas do município no processo de formação de leitores a partir de um trabalho
sistemático com a poesia no cotidiano escolar.
As escolas, com base em volumes de antologias poéticas organizadas
previamente pelo PROLER, escolhem os autores e poemas que serão trabalhados
e recebem informações sobre a forma de explorá-los. Os jornais locais têm
publicado notícias de jornal sobre atividades realizadas em algumas escolas.

Trilhando o Sucesso Através da Leitura. Escola Municipal Solidônio Pereira
de Carvalho. Praça Antônio Marinho, 175, Centro, 56828-000; Quixabá,
Pernambuco. A responsável é a professora Maria da Conceição Alves de
Andrade.

O presente trabalho foi criado em 1997; propicia aos alunos condições
significativas de leitura para que se tornem leitores críticos. Inicialmente envolveu
alunos da 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental e devido ao sucesso estendeu-se
até à 8ª série.
Apresenta várias ações de incentivo à leitura, tais como: alunos leitores se
juntam em equipes e saem para outras salas fazendo propaganda dos livros lidos
que mais gostaram; de forma lúdica, um palhaço entra nas salas de surpresa
empurrando um carrinho cheio de livros, ele faz perguntas sobre as obras e
distribui prêmios. Em sala de aula são registradas as atividades de leitura de
livros, expressão oral e textual e de outras linguagens.
O jornal A voz do Solidônio, criado e redigido pelos alunos, divulga as
atividades do projeto e a produção dos alunos, propiciando a familiarização com
uma outra linguagem. É realizada a Semana da Leitura, com o envolvimento de
toda a escola e a realização de atividades diversificadas.

3) Região Sudeste

Banca de Livros Ambulantes e Jornal Cultural. O responsável é Júlio Cézar
Cabral. Caixa Postal 484, 36200-000; Barbacena, Minas Gerais.

Banca que comercializa livros usados por preços acessíveis desde 1992.
Em 1994, foi fundado o Jornal Cultural com a finalidade de levar cultura e
conhecimento à população. Algumas fotos da banca e exemplares do Jornal
Cultural compõem a documentação.

Biblioteca Pare, Entre e Leia. Biblioteca Edna Margarida. Escola Josefina de
Souza Lima. Rua das Palmeiras, 1.500, 32310-400; Contagem, Minas Gerais.
A responsável é Neiza Carlas de Jesus, assistente técnica de biblioteca; e a
assessoria e a coordenação são de Creuza Maria A de Andrade e Claúdia
Maria Ferreira, bibliotecônomas.

Projeto desenvolvido pela biblioteca escolar, iniciado em 1997 com o
objetivo de valorizar o espaço de promoção da leitura, tendo por base estudos
feitos em 1996 onde foi verificado um número considerável de alunos não leitores.
No planejamento foram priorizadas as séries iniciais do Ensino Fundamental. Além
das atividades de rotina são desenvolvidos: gincana da leitura, jogo de
coordenadas, embaralhando com a leitura e a hora do conto - cada uma envolve
um público específico, de acordo com o nível de dificuldade e o grau de
desenvolvimento dos alunos. Atende a cerca de 900 alunos. Apresenta o
detalhamento das atividades com a bibliografia utilizada e trabalhos produzidos.

A Biblioteca sobre Nova Leitura. Biblioteca Municipal Carlos Drummond de
Andrade. Rua 9 de julho, s/n, 17290-000; Macatuba, São Paulo. Departamento
Municipal de Educação e Cultura de Macatuba. Rua Arlindo Batista Artioli,
320, Jardim Bela Vista, 17290-000; Macatuba, São Paulo. Tel.: 14 + 268-1197.

O programa de incentivo à leitura promovido pela Biblioteca Pública
Municipal Carlos Drummond de Andrade, em Macatuba é desenvolvido por
estratégias e procedimentos criativos. Mantém um serviço itinerante que leva
obras previamente escolhidas a escolas, creches, hospitais e asilos. Para os
professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino propicia, através do
projeto Gosto de ler, contatos com escritores que objetivam a troca de
experiências e orientações sobre o desenvolvimento de práticas leitoras.
A Hora da Leitura, semanalmente, reúne crianças para ler, ouvir e
interpretar histórias. Quem lê ganha prêmios e a Árvore da Sabedoria são
recursos também utilizados junto aos alunos. A cada livro lido, o aluno ganha um

cupom para o sorteio de um conjunto de material escolar. O cupom é composto de
perguntas básicas sobre o livro que fora lido. Cada resposta correta, a criança
deposita na Árvore da Sabedoria. A biblioteca possui um acervo de 180 títulos de
literatura infantil e juvenil. O público atingido é de crianças entre 6 a 12 anos.

Campeões de Leitura. Escola Municipal Santa Maria. Rua Marcos Lombardi,
420, 38025-400; Uberaba, Minas Gerais. Tel.: 34 + 314-7678. A responsável é
a professora Tânia C. Fígaro Ulhoa, coordenadora de biblioteca.

O projeto busca despertar o interesse dos alunos pela leitura e propiciar
uma maior participação nas realizações da biblioteca da Escola Municipal Santa
Maria, em Uberaba. A escola premia com material escolar e livros os três alunos
que durante o ano leram o maior número de livros. O desenvolvimento do projeto
criado em 1997 envolve a seleção de títulos, leitura, documentação pelos alunos
de cada livro lido, verificação das leituras, entrevista com os leitores (acima de 20
títulos lidos) e cerimônia de premiação.

Centro

Cultural
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Centro
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São
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Av.

Washington Luis, s/n, São Bernardo, 31750-100; Belo Horizonte, Minas
Gerais. Tel.: 37 + 277-7416. A responsável é a bibliotecária Maria José
Rodrigues de Oliveira.

O Centro Cultural São Bernardo nasceu da mobilização da comunidade do
Bairro de São Bernardo para transformar um prédio desativado, onde funcionava
um posto de policiamento ostensivo, em um espaço público cultural e foi
implantado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria de
Cultura em 1994. Desenvolve atividades artísticas e culturais na periferia norte da
cidade.
Mantém o projeto permanente de incentivo à leitura Ciranda das Letrinhas,
com várias atividades que fazem parte da programação mensal, tais como: bate
papo com escritores, contação de histórias, varal de poemas. É aberto ao público,

atende também a grupos de escolas dos bairros vizinhos. Possui uma biblioteca
com acervo de 2.900 livros, 80% de literatura. São 1.400 leitores inscritos e uma
média mensal de 1.395 empréstimos, 80% para crianças e adolescentes.

Clube da Leitura. Colégio Israel Azevedo Carvalho. Rua Sebastião Simões
s/n, 29560-000; Guaçui, Espírito Santo. A responsável é a professora Selma
Sanglard.

Este trabalho foi iniciado em 1997, com os livros colocados em uma caixa e
divulgados entre os alunos. A escolha dos livros é livre e os alunos lêem, discutem
e produzem textos. Os textos produzidos são organizados em forma de livros que
passam a fazer parte da biblioteca da escola. Além do trabalho de leitura e
produção textual, os alunos representam os temas lidos por meio de fantoches,
dramatizações ou relato oral. Os alunos participam de concursos municipais de
poemas e slogans. Fotografias, notícias de jornais e produções de alunos
registram as atividades desenvolvidas.

O Clube de Leitura como Ponto de Partida para a Viagem pelo Maravilhoso
Mundo da Criação. Escola Municipal Itália. Av. dos Italianos, 992, Rocha
Miranda, 21510-101, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel./fax: 21 + 372-1731. A
responsável é a professora Solange Maria Braucks Vianna. Rua Catulo
Cearense, 23, sala 803, 20730-320; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

O Clube da Leitura foi criado em 1982, formado por doações da própria
autora do projeto, de editoras e por aquisição em sebos, com a finalidade de
conquistar os alunos para a leitura. As atividades são livres. Não há cobranças e
as atividades não estão sujeitas às notas. Elas surgem a partir da leitura e podem
ser: debates, ilustração de texto, dramatização.
A liberdade que caracteriza o trabalho permite novos desfechos para o livro
bem como a continuação da história. As atividades desenvolvidas conduzem o
leitor ao exercício da reflexão e do espírito crítico através do fluir da imaginação,

organizada em linguagem. Ressalta-se o trabalho da autora em garantir um
espaço para a leitura literária. O acervo do Clube de Leitura compreende 1.000
livros que são utilizados por professores, funcionários, alunos e seus familiares.

Clube de Leitura e Outras Ações. Escola Ezequiel Fraga Rocha. Rua Durval
Barcellos Rangel, s/n, Bela Vista, 29190-000; Aracruz; Espírito Santo. As
responsáveis são as professoras Regina Cerri da Silva (produção de texto),
Jeovana Ahnert Dias (aulas de reforço de português) e Cátia C. Rossoni
(Jornal Ezequiel Notícias e Clube de Leitura).

Trabalho de leitura e escrita desenvolvido com os alunos da Escola
Ezequiel Fraga Rocha. Em 1995 foi criado o Clube de Leitura, com o objetivo de
propiciar um espaço para a pesquisa e a leitura, já que avaliações haviam
apontado que as dificuldades na área da leitura refletiam negativamente nos
resultados do processo ensino-aprendizagem.
O Clube de Leitura foi implantado a partir da discussão de todos os
professores e direção da escola. Os sócios que podem contribuir pagam
mensalidades.

Alguns

professores
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adotaram

alunos

economicamente carentes. O acervo do clube foi conseguido junto à Prefeitura e
às empresas locais. No início de cada ano é feita a divulgação em sala de aula e
sempre que necessário esse trabalho é repetido.
Os livros são trabalhados de diversas formas: maquetes, teatro, contadores
de histórias, histórias em quadrinhos, reescrita de histórias e apresentação oral
das mesmas. A Gazeta, jornal de maior veiculação no Estado do Espírito Santo, e
o suplemento escolar incentivaram a criação do Jornal Ezequiel Notícias, com
uma sala para a produção de textos.
As aulas de reforço em Língua Portuguesa são momentos que propiciam
atividades de leitura e produção textual, além da divulgação de trabalhos dos
alunos. Um deles foi premiado em concurso nacional promovido pelo MEC e
INFRAERO. Coletânea de trabalho dos alunos, notícias de jornal, cartas de
entidades, exemplares do Ezequiel Notícias e fotografias demonstram a

expressividade das ações desenvolvidas. Segundo o relato, os índices de
aprovação têm crescido anualmente em função do trabalho realizado.

Conheça sua Biblioteca. Biblioteca Rui Barbosa do Colégio Estadual
Euclydes da Cunha. Rua Mello Franco, 608, Bairro Alto Teresópolis, 25960531; Teresópolis, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 642-5860. A responsável é a
bibliotecária Cecília Monteiro. Rua Augusto do Amaral Peixoto, 292, apt° 801,
Alto Teresópolis, 25960-660; Teresópolis, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 642-5860,
ramal 36.

O projeto desenvolvido pela Biblioteca Rui Barbosa do Colégio Estadual
Euclydes da Cunha desenvolve uma proposta educativa ampla e plural. O relato
apresentado e o farto material ilustrativo demonstram que o objetivo é recriar uma
biblioteca viva, atuante, integrada e integradora da proposta curricular adotada
pela escola. Há uma interação com as diferentes disciplinas, a abertura da
biblioteca para os usuários potenciais e o trabalho desenvolvido com as diferentes
linguagens. São realizadas oficinas literárias, leitura de livros, exposições,
dramatizações e produções textuais dos alunos.

Contadores de Histórias. Biblioteca Infantil Sylvia Orthof. Instituto Granbery
da Igreja Metodista. Rua Batista de Oliveira, 1145, Granbery, 36010-530; Juiz
de

Fora,

Minas

Gerais.

Tel./fax:

32+

215-1833.

Site:

www.artnet.com.br/granbery A responsável é Laurenza Maria Delgado,
dinamizadora cultural.

O projeto foi implantado em 1995 no sentido de criar um espaço maior para
a literatura no cotidiano escolar. A preocupação da responsável e dos
participantes é resgatar o contato prazeroso com o livro, livre dos questionários,
fichas de livro, dramatização, produção de cartazes e outros artifícios para se
trabalhar o livro.

Inicia com a eleição para o nome da biblioteca infantil. Cada uma das cinco
turmas da 4ª série do Ensino Fundamental escolheu dois nomes e fez campanha
para as 1ª e 2ª séries votarem. O nome escolhido foi o de Sylvia Orthof. Para
dinamizar o trabalho foram formados nove grupos de contadores de histórias,
cada um com aproximadamente 20 alunos, entre oito e quinze anos.
Os grupos se reúnem uma vez por semana em oficinas que são momentos
de preparação onde se discute o papel do contador de histórias, realizam-se
exercícios para o corpo e a voz, escolhem-se histórias e se preparam as
apresentações. Estas são realizadas periodicamente para os alunos da 1ª à 4ª
séries

do

Ensino

Fundamental

e

Educação

Infantil.

Fazem,

também,

apresentações em outras escolas, em grêmios literários, lançamentos de livros na
cidade ou fora dela. A Biblioteca Infantil Sylvia Orthof conta com um acervo de
2106 livros.

Cortinas Abertas

Representar para Reviver o Passado; Ler para ter Acesso

ao Futuro. Biblioteca Machado de Assis. Escola Estadual Nossa Senhora de
Lourdes. Av. Bias Fortes, 225, 37517-000; Maria da Fé, Minas Gerais. Tel.: 35
+ 662-1470. A responsável é a bibliotecária Mari Léa Zaroni Campos. Rua
Arlindo Zaroni, 16, 37517-000; Maria da Fé, Minas Gerais. Tel.: 35 + 662-1274.

O projeto de leitura inicia com o planejamento conjunto entre a bibliotecária
e o professor de história a fim de garantir um trabalho integrado e interdisciplinar,
valendo-se da história oral, escrita e literatura, além do teatro. Foi apresentada a
peça Eleições no Interior, de autoria da bibliotecária. O projeto foi organizado em
torno do tema coronelismo pela possibilidade de resgatar parte da história e
tradição locais. Inicialmente as aulas são expositivas e a partir delas desenvolvemse pesquisas, trabalhos em grupo, leituras de vários livros e encenação de peça
teatral relacionada ao tema. Participam do trabalho alunos da 7ª série do Ensino
Fundamental.
Os resultados obtidos garantiram a continuidade do trabalho com
perspectivas de encenação de O Cangaço, O auto da Compadecida e realização

de júri simulado: Lampião - Bandido ou Herói? A biblioteca escolar desenvolve,
ainda, desde 1994, feiras de História e Geografia com alunos da 5ª à 8ª séries
com pesquisa, coleta de dados, busca de fotos, filmes, documentos, traje e
culinária e exposição de painéis no Dia da Cidade. Complementam este trabalho
viagens culturais que dão a oportunidade do aluno relacionar-se com a cultura e o
conhecimento.

Descobrindo, Lendo e Incentivando com o Baú de Idéias. Instituto de
Educação Estadual Professor Ismael Coutinho

IEPIC. Travessa Manoel

Continentino, 31, São Domingos, 24210-150; Niterói, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
717-2983. A responsável é a professora Lauren S. N. Rocha. Rua Benjamin
Constant, 431, Bloco 03, apto 204, Barreto, 24.110.000; Niterói Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 716-9193.

O projeto incentiva e dinamiza práticas de leitura no Instituto de Educação
Professor Ismael Coutinho - IEPIC, em Niterói, Rio de Janeiro. O trabalho feito em
sala de leitura, que em 1998 foi rebatizada de Biblioteca Infanto- juvenil - BIJU, é
desenvolvido por meio de atividades diversificadas de acordo com as séries. O
contato com o texto literário é feito através de jogos lúdicos, adivinhas e
dramatizações, propaganda de livros, leitura, contação de histórias, produção
textual, que são atividades desenvolvidas no sentido de incentivar os alunos a
lerem, despertarem a curiosidade e levá-los a freqüentar a sala de leitura.
O espaço físico foi organizado para ficar mais atraente. Dessas atividades
surgiu a idéia da criação de um baú, que contou com a ajuda de professores e
alunos. A caixa foi preparada e todos contribuíram para enchê-la, trouxeram
diversos objetos: chapéus, sapatos, bijuterias, roupas, etc. Ao final de dois meses,
o baú já permitia a criação de inúmeras brincadeiras e encenações de pequenas
peças teatrais e propiciava o desenvolvimento da criatividade de cada um.
No ano de 1998, já rebatizada de BIJU e com orientações de uma
bibliotecária contratada, registram-se mostra varal de desenhos, sessões de
contação de histórias, mostra de flautas, gincanas de adivinhações e lançamento

de livros confeccionados por professores junto as suas turmas. Foram também
elaboradas cartelas de leitura, fichas com dicas de livros. O trabalho criado em
1995 envolve os alunos da alfabetização à 4ª série do Ensino Fundamental.

Dragão Azul - Novos Rumos. A responsável é Maria Cristina Basílio
Campelo. Rua Professor Cardoso Fontes, 426, Castelânea, 25640-030,
Petrópolis, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 243-7757.

Trata-se de uma nova fase do Clube Cultural Dragão Azul, criado em
Petrópolis, em 1994, após ter sido premiado em 1993, com o 2° lugar no I
Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil realizado no Estado do Rio de Janeiro. A nova etapa do
projeto foi estruturada a partir dos livros recebidos como prêmio e tem sido
operacionalizada por meio de bibliotecas volantes. Algumas escolas são
escolhidas por sua proximidade e recebem cerca de cinqüenta livros, fazendo
intercâmbio após um período de tempo combinado.
As escolas contempladas montam a sua programação em torno dos livros
recebidos com atividades bastante diversificadas. Em uma das escolas o projeto
influenciou a criação de uma sala de leitura. As bibliotecas volantes contam com
cerca 200 títulos de literatura infantil. Exemplares do jornal O Dragão Azul
denotam que o mesmo está em pleno funcionamento.

Giram Letras. A responsável é a autora Bebete Alvim. Rua Rio Grande do
Norte, 916, apartamento 603, Funcionários, 30130-131; Belo Horizonte, Minas
Gerais. Tel.: 31 + 261-4652.

Projeto desenvolvido pela autora Bebete Alvim, animadora cultural, cantora
e compositora. Promove, mediante contratação, oficinas de leitura onde são
trabalhadas histórias infantis associadas à música. As oficinas são destinadas às
crianças da pré-escola à 4ª séries do Ensino Fundamental. Em 1996 e 1997 a
autora

desenvolveu

cerca

de

40

oficinas

envolvendo

16.000

crianças

aproximadamente.

A Formação de Leitor de um Grupo de Alunos de Curso de Magistério e a
Intervenção do Professor de Metodologia da Língua Portuguesa, numa
Perspectiva Humanista Visando Incentivo à Leitura. A responsável é
a professora Léa Vieira de Souza. Rua Professor Freire, 79, São Mateus;
36025-250; Juiz de Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 232-1303. Escola Estadual
Fernando Lobo. Rua São Mateus, 784, 36025-001; Juiz de Fora, Minas Gerais.
Tel.: 32 + 232-5799. Tel./fax: 32 + 232-1909.

Monografia apresentada para um curso de teoria e prática de leitura, tendo
por base trabalho desenvolvido nos meses de março a maio de 1997 com 100
alunos do 3º ano do Curso de Magistério. Em 1998, foi desenvolvido com novos
alunos da mesma série. O trabalho parte do resgate da história de leitura dos
alunos e leva em consideração as propostas para o ensino da disciplina
Metodologia

da

Língua

Portuguesa

para

o

Ensino

Fundamental.

O

desenvolvimento de oficinas permite trabalhar conceitos de leitura, leitor e texto e
práticas de leitura; explora diferentes linguagens e a relação entre leitura e
identidade e leitura e cidadania. Registra bibliografia de referência e textos
utilizados.

Hora do Espanto

Histórias de Arrepiar. Escola Estadual Anexa ao Instituto

Estadual de Educação. Rua Espírito Santo, 594, Centro, 36010-040; Juiz de
Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 215-8256. A responsável é a professora
Margareth Assis. Rua Nair de Castro Cunha, 82/302, Cascatinha, 36033-260;
Juiz de Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 236-2119.

Trabalho de incentivo à leitura e à produção escrita e oral tendo por base
histórias de arrepiar e desenvolvido com 77 alunos da 4ª série do Ensino
Fundamental.

A

proposta

metodológica

envolve

leitura

por

capítulos

e

apresentação da história por equipes. A apresentação é feita através de

dramatizações em ambiente preparado para tal, com a utilização de efeitos
especiais, tornando a história mais viva. Os alunos desenham, fazem os arranjos
musicais e preparam máscaras e objetos utilizados na apresentação. O projeto
registra resultados excelentes e proposta de edição do livro Histórias de Arrepiar
composto por produções dos alunos a ser lançado em tarde de autógrafo.

Incentivo à Leitura - Biblioteca Escolar Professora Valéria P. B. Andrade.
Biblioteca Escolar Professora Valéria Paleólogo Britto Andrade. Escola
Municipal Professor José Américo Lomeu Bastos. Rua Lincoln Correia da
Silva s/n, 23900-000; Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 365-1175,
ramal 2281. A responsável é a professora Maria Sebastiana M. Palmeira,
auxiliar da biblioteca.

Trata-se de um projeto de dinamização de biblioteca escolar a fim de
atender aos alunos com deficiência auditiva. O trabalho foi criado em 1997 quando
a responsável percebeu que os alunos portadores de deficiência auditiva não
freqüentavam o espaço da biblioteca como os demais. Para a mobilização desses
alunos era preciso que a bibliotecária entendesse a linguagem dos sinais. O relato
espelha o processo de aprendizagem e seu esforço no sentido de tornar a
biblioteca atraente para esses alunos.
O atendimento foi organizado, chegando-se ao desenvolvimento de
atividades de leitura, de produção textual; contação de histórias e dramatização
onde os personagens falavam por meio de gestos e sinais. A biblioteca conta com
um acervo de cerca de 1000 títulos. Fotografias registram o desenvolvimento de
atividades e a expressividade do trabalho.

Incentivo à Leitura da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência
Emocional. Associação Brasileira de Estudos da Inteligência Emocional. Rua
Frei Manoel da Ressurreição, 1171, Guanabara, 13073-020; Campinas, São
Paulo. Tel./fax: 19 + 245-599. A responsável é a professora Clara Liro.

Projeto apresentado pela Associação Brasileira de Estudos da Inteligência
Emocional, por meio da Coleção Inteligência Emocional e Valores na Infância que
compreende livros paradidáticos voltados à alfabetização funcional. De acordo
com a proposta apresentada através da coleção, o professor pode educar
emocionalmente as crianças e, ao mesmo tempo, trabalhar a transversalidade,
sem esquecer a ética e os valores, de acordo com as recomendações da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.

Incentivo à Leitura da Biblioteca Municipal Paula Rached. Biblioteca
Municipal Paula Rached. Travessa Anchieta, S-40, Centro, 17280-000;
Pederneiras, São Paulo. Tel.: 14 + 252-3100. Fax: 14 + 252-1764. A
responsável é a bibliotecária Adriana Camargo.

São projetos desenvolvidos pela Biblioteca Municipal Paula Rached, em
Pederneiras, para incentivar a prática leitora com o apoio do Departamento de
Educação do Município. A Biblioférias realizada, como o próprio nome já sugere,
durante o período de férias escolares, leva a biblioteca para a praça pública e
propicia o desenvolvimento de atividades diversificadas de leitura, teatro de
fantoches, jogos, apresentação de danças, etc.
A Feira de Livros, realizada em outubro, é outro evento que a biblioteca
mantém desde 1995. Além da exposição de livros de várias editoras há
exposições, também, de artistas locais, bate-papo com escritores da cidade e da
região, sessão de filmes, etc. O Torneio de Adivinhações, em agosto, incentiva
alunos da 5ª à 8ª séries das escolas públicas e particulares a pesquisarem e a
utilizarem melhor a biblioteca, além de manter vivo o folclore da região.
Concursos diversos, hora do conto, comemoração de datas festivas são
outras atividades desenvolvidas junto aos alunos e à comunidade em geral. As
escolas com dificuldades de acesso são atendidas por caixas-estantes trocadas
mensalmente. A biblioteca atende a escolas estaduais, municipais e particulares,
alunos que fazem o 3º grau em cidades vizinhas e comunidade em geral. Ela
possui um acervo de 12.451 livros, fitas de vídeos, CDs, slides, jornais e revistas.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual Professora Vitiza Octaviano Viana.
Escola Estadual Professora Vitiza Octaviano Viana. Rua Cândido da Fonseca
Sobrinho, 542, 35720-000; Matozinhos, Minas Gerais.

A escola encaminha três projetos com o objetivo de desenvolver nos alunos
o hábito de ler por prazer, que propicie a integração de conteúdos desde as séries
iniciais do Ensino Fundamental e discussões de temas atuais que preocupam os
educadores e forneça aos alunos conhecimentos básicos indispensáveis para a
construção da cidadania.
Os projetos Asas da Imaginação, Acertando o Passo e Semana Cultural do
Livro apresentam cronograma de atividades de leitura de livros, de outras
linguagens, a expressão oral e a produção textual a serem realizadas no período
de outubro a dezembro de 1997 e durante o ano letivo de 1998.
O projeto possui um amplo cronograma de atividades relacionadas à leitura
de livros, à expressão oral e à produção textual a serem realizadas. A escola
conta com um acervo para apoiar os projetos de 1.454 livros de literatura infantil.

Incentivo à Leitura e Iniciação à Pesquisa. Escola Estadual Mário D' Elia. Rua
Couto Magalhães, 777, 14400-020; Franca, São Paulo. Os responsáveis são
os professores Sueli Sevilha Sanches Donadelli, Sônia Algarte Miras
Oliveira, Maria Alice Faleiros Molina Alves, Lélia Rodrigues Pinto Ferreira,
sob a coordenação da professora Ana Maria Paulino Camparini Leite.

Projeto desenvolvido com alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental
da Escola Estadual Mário D'Elia, desde 1997. Conta com a colaboração de
professores de várias disciplinas. O projeto conta com um acervo de sessenta
títulos por série. Os alunos trabalham em grupo, escolhem livros, lêem, discutem o
texto com orientação dos professores e exploram temas atuais. Para a discussão
recebem uma bibliografia. A apresentação é feita com a utilização de diferentes
linguagens e recursos.

Os escolares, durante a atividade, pesquisam a vida do autor, sua obra,
além de levantarem dados sobre a editora. Seja qual for a modalidade da
apresentação, eles produzem textos escritos sobre a mesma, que serão utilizados
em pesquisas futuras. Produções textuais dos alunos comprovam a realização dos
trabalhos descritos.

LER / 99. Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo. Av. Presidente
Kennedy, 721, Estrela do Norte, 24445-000; São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 712-6427, ramal 212. A responsável é a professora Beatriz Eliane
Cordeiro Santos.

O projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
São Gonçalo - RJ destina-se à rede de ensino como um todo e valoriza a leitura
como eixo norteador da proposta educativa. Ressalta-se a importância de se
adotar uma política municipal de leitura que prevê a interação das escolas com a
comunidade onde as mesmas se inserem.

Leitores Nota 1000. Biblioteca Pública Municipal Padre Aprígio de Moraes.
Praça Getúlio Vargas, 210, 28640-000; Carmo, Rio de Janeiro. As
responsáveis são Fátima Macuco Leite, Maria das Graças Moraes Pedro,
Onélia Moraes de Souza, Sônia Helena Soares, Tazie de Fátima Pereira
Dalboni, Magda de Oliveira Vieira e Maria Delfina de Souza Porto, sob a
coordenação da professora Elizabeth Alves Leal.

Trabalho realizado pela Biblioteca Pública Municipal. Leitores Nota 1000 é
uma entre as várias ações desenvolvidas no município. Os leitores mais assíduos
têm mensalmente seus nomes divulgados nos jornais local e regional. No final de
cada ano é apontado o leitor do ano. Além das atividades de rotina, a biblioteca
desenvolve concursos de contos, poemas, desenhos e exposições de artistas
locais. Participa ativamente da vida cultural da cidade e apóia os eventos
promovidos no município.

Mantém contato com escolas, envia periodicamente aos professores
sinopses de obras de literatura infantil e juvenil e promove intercâmbio com
bibliotecas dos Distritos. Criada em 1970, a biblioteca possui um acervo de 2.416
títulos, 592 de literatura infantil e juvenil.

Ler com Prazer. Escola Estadual Astolfo Dutra. Rua Capitão Marcos, Vila
Minalda, 36770-000. A responsável é Mônica Aparecida Chaves Ferreira da
Rocha.

Projeto de incentivo à leitura, criado a partir do levantamento de interesses
dos alunos e desenvolvido por meio de subprojetos durante todo o ano de 1997.
Apresenta descrição do desenvolvimento dos subprojetos com o uso de poemas,
vídeos sobre histórias e livros de literatura que utilizam recursos de dramatização
e musicais.
Há o estímulo à escrita de livros, poemas e a montagem do jornal Um
Pouco de Nós. No jornal há um recado: "O PROLER está em ação! Participe!", o
que demonstra o envolvimento dos alunos no projeto.

Ler é Descobrir Caminhos. Biblioteca Pública Municipal. Rua Francisco
Teixeira, 47, 29500-000; Alegre, Rio Grande do Sul. As responsáveis são
Almerina de Souza Ribeiro, Ana Fonseca, Lúcia Maria Resende Bestete,
Carmelita Vieira de Assis, Luzimar Manhães da Silva Barbosa, Marilene
Alves, Mathildes Batista da Costa Leal e Virgínia Lemos Provetti.

Concurso literário promovido em 1997 pela Biblioteca Municipal de Alegre
com alunos do Ensino Fundamental das redes pública e privada. Envolve leitura
com preenchimento de ficha e trabalho artístico - desenho, reconto ilustrado,
representação com utilização de sucata, etc. - sobre o tema da obra.

Ler é mais Importante que Estudar. Biblioteca David de Carvalho. Escola
Municipal Celuta das Neves. Rua Igarapé, 391, Bairro de Lourdes, 35680-205;

Itaúna, Minas Gerais. Tel.: 37 + 3242-3131. As responsáveis são Ivony de
Souza Faria, Ione Teresina de Araújo e Neuza Gomes da Fonseca.

Projeto de incentivo à leitura realizado como uma dinamização da biblioteca
escolar. Iniciado em 1995 apresenta as ações desenvolvidas no ano letivo de
1998. O trabalho é realizado através da leitura de jornais, de pesquisas escolares
e leitura de livros em sala de aula. Ressalta-se a montagem do museu de
brinquedos antigos baseado na obra da escritora itaunense Maria Lúcia Mendes.
Os alunos leram, pesquisaram e selecionaram móveis e brinquedos de época.
Alguns foram confeccionados pelos alunos. O acervo disponível é de cerca de
5.000 títulos sendo 2.650 de literatura infantil e juvenil.

Ler para Escrever Melhor. Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda. Rua
Macau do Meio, 338, Centro, 39100-000; Diamantina, Minas Gerais. 38 + 5313514. A responsável é a professora Sandra de Fátima Maynart. Rua Abílio
Barreto, 508, Consolação, 39100-000; Diamantina, Minas Gerais. Tel.: 38 +
531-2909.

O projeto estimula atividades de leitura de textos variados, cria condições
necessárias para a produção textual dos alunos do Ensino Médio, proposta que
tem se ampliado na medida em que mais quatro projetos foram elaborados com
novas temáticas - copa do mundo, arte barroca e histórica da cidade - através de
diferentes procedimentos metodológicos. É feita uma pesquisa fora do espaço
escolar com diferentes possibilidades de registro escrito pelos alunos, ou seja,
relatórios, poemas, jornais e análise das linguagens teatrais, cinematográficas,
literárias e musicais.

O Livro na Mala. Projeto de Ensino e Extensão da Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola Fundamental do Centro Pedagógico. Avenida
Presidente Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, 31270-901; Belo
Horizonte, Minas Gerais. Tel.: 31 + 499-5186 e 499-5180. Tel./fax: 31 + 499-

5176. A equipe responsável é composta pelas professoras Miriam Chaves e
Mônica Dayrell, pelas monitoras Elizabeth Chaves e Elessandra H. Ribeiro,
sob a coordenação da professora Narriman R. Conde.

O projeto foi criado em 1997 para promover a literatura infantil de qualidade
nas escolas públicas e contribuir para a melhoria das práticas de leitura no
contexto escolar. Envolve professores e alunos da Escola Municipal Nossa
Senhora do Amparo e da Escola Fundamental do Centro Pedagógico da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais.
São três malas com um acervo de aproximadamente 80 livros de literatura
infantil de autores consagrados, em cada uma. As atividades realizadas nas
escolas obedecem a um cronograma pré-estabelecido e dizem respeito à
contação de histórias e familiarização com os livros. Há, ainda, encontros mensais
com professores das escolas onde o projeto se realiza para discutir as práticas de
leitura em sala de aula.

Oficina de Arte Literária. Secretaria Municipal de Educação. Núcleo de Arte
do Leblon. Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/n, 4º andar, Leblon, 22441050; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 530-5810. A responsável é a
professora Márcia Cabral da Silva e o coordenador é o professor, ator e
diretor teatral, Marco Miranda.

O projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Arte do Leblon, da Secretaria
Municipal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, desde julho de 1997, por meio de
encontros semanais de uma hora e meia por turma de alunos. Nesses encontros
são desenvolvidas oficinas de arte literária, dança, teatro, música e artes plásticas
sob a responsabilidade de professoras com formação nas áreas. Inicia-se com
contatos nas escolas municipais, divulga-se a proposta de trabalho para alunos,
professores e direção.
Durante todo o ano, além das oficinas, o Núcleo de Arte promove ainda
palestras, rodas de leitura, encontros com escritores para democratizar o acesso à

leitura, à arte e à produção cultural. O público atendido é o de alunos das escolas
municipais da 2ª CRE, situadas nos bairros do Leblon, Gávea, Copacabana,
Ipanema, Centro, Tijuca, Grajaú. Conta com um acervo de 92 títulos, dos quais 33
são títulos de literatura infantil e juvenil.

Oficina Literária - Alimenta Mãos Criativas. Escola Estadual Professora Irene
Ribeiro. Rua Dr. Antônio Silvio da Cunha Bueno. 14061-380; Ribeirão Preto,
São Paulo. A responsável é a professora Maria Inês de Souza Vitorino. Rua
Professor Domingos Angerami, 150, Adelino Simioni, 14071-630; Ribeirão
Preto, São Paulo.

O projeto foi criado em 1993, com a finalidade de estimular a leitura, a
expressão oral e a produção textual, tendo em vista as dificuldades apresentadas
pelos alunos nessas áreas. Atende escolares da 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental. Inicia com a formação do Cantinho de leitura em sala de aula. No
final de cada aula, o aluno escolhe seu livro e uma vez por semana participa de
oficina literária onde desenvolve trabalhos de leitura e produção textual que são
selecionados e publicados no jornal escolar Mãos Criativas.
Bimestralmente, um autor local visita a escola e mantém contato com
alunos em torno da obra cuja leitura foi feita previamente. Os alunos participam de
eventos culturais e concursos. Apresenta antologias de poemas de escolares.
Ressalta-se a articulação da escola com produtores de literatura e entidades
educativas e culturais da cidade.

Programa de Incentivo à Leitura em Turma de Alfabetização - O Início de uma
Nova Forma de Ver o Mundo. Bem Querer Creche Maternal Ltda. Rua Gavião
Peixoto, 387, Icaraí, 24230-093; Niterói, Rio de Janeiro. As responsáveis são
as professoras Bianca Andrade e Simoni Bibian.

O trabalho apresentado baseia-se na teoria sócio-interacionista de
Vygotsky; tem o objetivo de estimular a prática da leitura desde os primeiros anos

de vida. Para tanto, os livros e os temas a serem trabalhados são escolhidos a
partir do interesse das próprias crianças por motivação externa à escola.
Vários tipos de textos são utilizados que facilitam as crianças perceberem
que a leitura e a escrita cumprem diversas funções. As histórias lidas e/ou ouvidas
muitas vezes são precedidas de atividades. São realizadas vivências a partir da
literatura infantil, que atendem ao interesse e ao grau de desenvolvimento das
crianças. O resultado pode ser observado através das produções infantis.

Programa de Leitura. Biblioteca Cecília Meirelles. Instituto de Educação
Clélia Nanci. Av. Brasilândia, s/n, 24440-670, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 712-6324. Fax: 21 + 712-3795. A responsável é a professora e
bibliotecária Neide Oliveira de Souza.

São projetos e atividades realizadas, desde 1996, pela Biblioteca Cecília
Meirelles do Instituto de Educação Clélia Nanci, dirigidos a alunos da alfabetização
ao Ensino Médio, que mantém espaço fisicamente demarcado com o nome Sala
de Leitura há cerca de seis anos. Nele busca-se manter um ambiente propício ao
encontro do aluno - a criança e/ou jovem - com o livro, numa interação de prazer,
de informação e de formação.
Hora do conto, participação em eventos externos, campeões de leitura,
leitura livre, dinâmicas de sensibilização com os docentes, concursos literários,
projetos Canudos e O que 1968 tem a dizer a 1998 constituem atividades de
leitura de livros, de produção textual e expressão oral, atingem todas as séries da
escola. Apresenta relação de títulos como sugestão bibliográfica dos mais
variados gêneros.

Projeto Biblioteca 98. Biblioteca Lúcia Helena de Freitas Lemos. Escola
Municipal Dr. Manoel Patti. Praça Geraldo da Silva Maia, 196, Centro, 37900000; Passos, Minas Gerais. Tel.: 35 + 522-3135. A responsável é bibliotecária
Silvia Helena dos Reis Nascimento. Rua Paraguaçu, 60, Vila Rica, 37900-000;
Passos, Minas Gerais.

Trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, através de atividades
diversificadas, tais como: leitura de livros, concursos, produção textual, expressão
oral e contatos com escritores. Para 1998, a ênfase foi dada ao tema poesia:
Resgate da alma. Poemas e músicas, chá com poesias, jogos poéticos são
algumas das ações previstas para serem realizadas. Registra livros a serem
utilizados em cada atividade e no atendimento aos alunos da pré - escola à 8ª
série do Ensino Fundamental.

Projeto de Leitura e Escrita. CAIC Maria Luiza Devéns. Rua Presidente
Kennedy, s/n, Fátima, 20190-000; Aracruz, Espírito Santo. Tel.: 27 + 256-3055.
A responsável é a professora Rosalva Borges dos Santos de Deus. Rua
Florentino Avidos, 30, Ginásio, 29190-000; Aracruz, Espírito Santo.

Projeto de incentivo à leitura e à escrita por meio de concurso realizado em
etapas. Em cada uma delas, os alunos lêem cinco livros no mínimo e apresentam
a história por ilustrações, histórias em quadrinhos, teatro ou fantoche.
Paralelamente ao projeto são realizados concursos de redação e de cartazes
sobre temas diversos. O trabalho envolve alunos da 3ª à 6ª séries do Ensino
Fundamental.

Projetos da Sala de Leitura. CIEP Padre Salésio Schimid. Av. Marechal Paulo
Torres, 551, Centro, 27700-000. A responsável é a professora Elaine Sant'Ana
Calcano.

Os projetos Introduzindo a Leitura e a Criação (Monteiro Lobato), 1997 e
Arte de Contar Histórias, 1998 são realizados na sala de leitura do CIEP Padre
Salésio Schimid, em Vassouras, Rio de Janeiro, com alunos do Ensino
Fundamental. As atividades previstas dizem respeito à contação de histórias,
leitura de livros e produção textual.

Religião através da Arte. A responsável é a artista plástica Vera Maria
Rodrigues de Mattos. Caixa Postal 82.575, Penedo, 27530-970; Itatiaia, Rio de
Janeiro.

Trata-se de uma proposta alternativa de ensino religioso partindo do
cotidiano das crianças e dos jovens. São três livros produzidos pela autora Quem,
Pai e Nós, que têm sido utilizados no trabalho que ela desenvolve há oito anos
com crianças da Serrinha, município de Resende.

Tecendo a Cidadania

Clube do Livro. Centro Escola Dimensão e Espaço.

Rua Saldanha Marinho, 310, Centro, 28013-022; Campos dos Goytacazes, Rio
de Janeiro. A responsável é a professora Martha Jorge Moreira. Rua Tenente
Coronel Cardoso, 873, Bl. 03, apto. 605, Centro, 28030-240; Campos dos
Goytacazes, Rio de Janeiro.

Projeto criado a partir da constatação do afastamento do nosso aluno do
mundo da leitura no início do ano letivo de 1997, dirigido a alunos da alfabetização
à 6ª séries do Ensino Fundamental. Apresenta objetivos claros e ações coerentes
para atingi-los, tais como: levantamento do universo literário do aluno; a
campanha como um viajante no mundo da leitura; contato com escritores;
compositores e poetas; integração alunos e comunidade; correio da amizade e
aulas-passeio. É em torno delas que estão previstas atividades de leitura de livros,
expressão oral e produção textual. Há uma proposta de se fazer uma avaliação ao
longo de todo o processo.

Vá Ler. Colégio Estadual Manoel Rodrigues de Barros. Rua Antônio Rossi,
s/n,- Paraíso do Tobias, 28463-000; Miracema, Rio de Janeiro.

Projeto de incentivo à leitura cuja essência é um concurso de leitura com
premiação para o aluno com maior número de leituras feitas e preenchimento de

fichas correspondentes. São sugeridas atividades relacionadas a outras
linguagens e produção textual.

4) Região Sul

Ampliando Horizontes. Escola Estadual Dom Bosco. Rua Nossa Senhora da
Cabeça, 1181, 81310-010; Curitiba, Paraná. Tel.: 41 + 248-6080. Os
responsáveis são os professores Edicréia Aparecida Medeiros Pinto e Jair
José do Nascimento.

Projeto de incentivo à leitura que evidencia a articulação entre práticas da
biblioteca escolar e as demais práticas da escola. Proporciona, desta maneira, a
integração entre os professores de sala de aula e os da biblioteca. Há atividades
de leitura de livros, de outras linguagens, de expressão oral e produção textual,
além de visitas a museus, fábricas e teatros. O cronograma encaminhado
descreve atividades nos anos de 1997 e 1998, com alunos da 1ª à 4ª séries do
Ensino Fundamental.

Aprender com Arte e Emoção. Secretaria Municipal de Educação. Biblioteca
Pública Municipal Edemar Albino Sulzbach. Rua Balduíno Schneider, 375,
98920-000; Horizontina, Rio Grande do Sul.

Este trabalho tem sido realizado desde 1996 e gira em torno da Hora do
Conto; envolve crianças da creche até o 1º ano do Ensino Fundamental das redes
pública e privada de ensino e alunos da APAE. Em reunião com os professores
das turmas foi escolhida a história a ser trabalhada. Após a escolha foram
confeccionados convites para serem enviados às escolas, juntamente com o
cronograma de atendimento de cada turma.
A Prefeitura Municipal se encarregou do transporte dos alunos até à
Biblioteca Pública, onde as crianças ouviram e leram histórias e se familiarizaram

com os livros. Após a história contada e encenada, foram realizados trabalhos
referentes ao tema abordado.

Chá Literário. Escola Municipal Professora Belisária Rodrigues. Rua Lauro
Silva, 35, São Carlos, 88519-080; Lages, Santa Catarina. Tel.: 49 + 224-3169.

O trabalho de incentivo à leitura iniciou-se na Escola Municipal Belizária
Rodrigues, em 1995, com a implantação da literatura infantil no currículo escolar
das primeiras séries do Ensino Fundamental por iniciativa da Secretaria Municipal
de Educação de Lages. Durante cerca de uma hora, uma vez por semana, todas
as turmas desenvolvem atividades diversificadas de leitura de livros, de expressão
oral e produção textual.
Os trabalhos produzidos pelos alunos foram expostos pela primeira vez em
1996. Daí surgiu o Chá Literário como um evento permanente na escola. O Chá
Literário acontece em dois momentos. No primeiro, busca-se ampliar a
participação das crianças na biblioteca escolar e no empréstimo de livros,
premiando com certificado de Melhores Leitores do Ano os alunos que lêem mais.
Não há obrigatoriedade de leitura nem restrição a obras. No segundo momento, os
alunos

incentivados

pelos

professores

elaboram

e

produzem

livros,

individualmente ou em parceria com outro aluno para o trabalho de ilustração. São
premiados dois alunos por série. Em um dia programado há a exposição de livros
premiados, com tarde de autógrafos e entrega de certificados dos leitores
assíduos. É o Chá Literário propriamente dito. O projeto envolve professores e
alunos da 1ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e da turma de alfabetização de
adultos.

Clube da Leitura. Escola Estadual Anália Franco. Rua São Paulo, 46, Jardim
Paredão, 87552-000; Altônia, Paraná. Os responsáveis são o diretor, a
supervisora de ensino e as bibliotecárias da escola.

Projeto criado a partir da análise dos professores da escola sobre os
resultados da avaliação do sistema escolar de 1996. As dificuldades de leitura e
de interpretação de textos foram apontadas como problemas do processo ensinoaprendizagem.
O trabalho começou com a divulgação, em sala de aula, do concurso de
slogans sobre o tema A importância da leitura. Foi fundado o Clube de Leitura
onde são desenvolvidas atividades diversificadas em torno do livro. A escola
mantém o mural Livro de Ouro para homenagear, a cada bimestre, os alunos que
mais se destacarem na leitura de livros.
A comunidade escolar está envolvida no projeto, com a participação dos
pais dos alunos. Foi adotado um horário específico para estimular as atividades
previstas. Os professores das diversas disciplinas também têm participado
ativamente do trabalho.

Concurso de Histórias Infantis. Secretaria Municipal de Educação. Biblioteca
Pública Municipal de Sarandi, Rio Grande do Sul. Praça Presidente Vargas,
s/n, 99560-000; Sarandi, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 + 361-1144.

Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e Biblioteca
Pública Municipal junto às escolas públicas e privadas de Sarandi, Rio Grande do
Sul, com o apoio do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER local.
Teve início em 1993 com a participação de todas as escolas do município, dos
alunos da Educação Infantil à 4ª séries do Ensino Fundamental.
Trata-se de um concurso realizado em duas fases: a escolar, onde os
alunos orientados pelos professores escolhem livros de literatura infantil, lêem,
contam histórias e escolhem seus representantes para a fase seguinte; e a
municipal, onde os representantes de cada escola contam histórias para um
grande grupo. Os alunos classificados por critérios preestabelecidos recebem
prêmios.
Para complementar o projeto realiza-se a feira do livro com autores
presentes, com alunos de todas as séries e de todas as escolas do Ensino

Fundamental e Médio. Na feira os alunos lêem e apresentam peças relacionadas
às obras dos referidos escritores. Os resultados têm sido avaliados como
extremamente satisfatórios. A média de escolares envolvidos tem sido de 2.000.

Criança Feliz. Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Morro
Reuter, Rio Grande do Sul. PR 116, Km 216, 93990-000; Morro Reuter, Rio
Grande do Sul. Tel: 51 + 569-1455.

Morro Reuter é um município criado nos anos 1990, com uma população
basicamente rural. No intuito de propiciar aos alunos das nove escolas municipais
o conhecimento de outras realidades, a Secretaria Municipal de Educação, a partir
de 1996, iniciou um projeto com ações voltadas à formação de leitores. Todos os
alunos receberam o jornal local que levavam para casa. Pais e filhos passaram a
ter acesso à informação.
Em maio de 1997, foi inaugurada a Biblioteca Pública Municipal Érico
Veríssimo. Todos os alunos são incentivados a freqüentá-la. A Prefeitura fornece
condução para o deslocamento dos escolares. Na visita, participam da Hora do
Conto e têm contato com o acervo de 6.250 títulos, número superior ao de
habitantes do município.
Escrever e criar é só começar, oficinas Contos escritos a dez mãos, O livro
que li e não esqueci e feiras de livros são ações relacionadas ao projeto Criança
Feliz que tem proporcionado aos alunos práticas leitoras criativas e o
reconhecimento do município como destaque na área cultural.
Depoimentos de alunos, familiares, imprensa e fotografias documentam
diversas atividades e comprovam a expressividade do trabalho que envolve alunos
das escolas municipais e da única escola estadual de Morro Reuter.

Criando... Produzindo Indo. Escola Municipal São Francisco. Rua São
Francisco, 25 Bairro São Francisco, 89609-000; Lucerna, Santa Catarina. Tel.:
49 + 523-1614.

O projeto foi criado em 1997, no Dia Nacional do Livro Infantil, a fim de
promover ações centradas na literatura infantil, para incentivar a leitura na escola,
com o envolvimento de alunos, professores, pais e comunidade. Com os alunos,
as atividades giram em torno da leitura de livros, da produção textual e da
expressão oral. Já com os professores, a ação é mobilizadora e busca a reflexão
sobre sua prática pedagógica. Junto aos pais e à comunidade incentiva-se uma
participação mais efetiva desses segmentos nas propostas escolares.
É feito um intercâmbio com escritores e editam-se jornais que divulgam as
produções dos alunos e as ações desenvolvidas pela escola. Outro ponto
significativo do trabalho é o de preservação da história local, que envolve antigos
moradores da cidade. Eles participam da Hora do Conto, quando relatam histórias
de sua vida e da cidade. Fotografias, produções de alunos, exemplares de jornal
registram a realização de atividades relatadas.

Descubra um Escritor. Escola Estadual Professora Júlia Wanderley. Rua
Manoel Ribas, 35, 84930-000; Jaboti, Paraná. Tel.: 43 + 569-1117. A
responsável é a professora Marly Terezinha Rodrigues Bressanin. Rua
Domiciano Rodrigues de Souza, 62, 84930-000; Jaboti, Paraná.

Projeto que incentiva alunos a escreverem e manterem contato com
escritores, através de correspondência escrita. Os alunos solicitam a autobiografia
e amostras do trabalho dos autores. As responsáveis consideram que esta é uma
forma de familiarizar os alunos com as obras de nossos escritores.

Despertando para a Leitura. Departamento Municipal de Educação. Rua
Padre Manoel da Nóbrega, 782, 85835-000, Jesuítas, Paraná. Tel.: 44 + 5351469.

A

equipe

técnico-pedagógica

é

responsável,

formada

pelas

professoras Marisa Knopik Dechechi, Silvia Passalongo Preti, Marta Regina
Gimenez Favaro, com o apoio técnico-pedagógico de Leandro Aparecido
Laureado, coordenação da professora Tânia Regina Casado Vaz Carvalho e
supervisão da professora Edna Maria Camargo Fabri.

O projeto Despertando para a Leitura foi criado em abril de 1997, pelo
Departamento Municipal de Educação de Jesuítas, Paraná e desenvolvido em
salas de aula por estagiárias do Curso de Magistério e acadêmicas dos Cursos de
Letras e Pedagogia, contratadas pela Prefeitura Municipal através do Centro de
Integração Empresa - Escola - CIEE. Ao Departamento Municipal de Educação
coube a orientação relativa à utilização de livros de livros de literatura infantil, à
metodologia de materiais didáticos pedagógicos.
O trabalho é realizado durante duas horas semanais com aulas de leitura.
Para introdução da leitura, desenvolvimento e avaliação são utilizados teatro de
fantoches, dramatização, dobraduras, música, quadrinhos e desenhos. A
metodologia é baseada na liberdade da leitura, individual ou em grupo, sem
obrigatoriedade de produção posterior.
O projeto em 1997 atingiu nove escolas municipais da Rede Pública de
Ensino E beneficiou 997 alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental - regular
e supletivo, da Educação Infantil e Especial, com a participação de 13 estagiárias.
O

trabalho

é

apoiado

pela

biblioteca

itinerante,

com

um

acervo

de

aproximadamente 100 títulos de literatura infantil.

Dinâmica de Leitura. Escola Municipal Professor Rubens Amélio Bonatto.
Rua Padre Manoel da Nóbrega, s/n, 85604-200; Francisco Beltrão, Paraná.
Tel.: 46 + 523-4213. A responsável é a professora Leonilda Maria Brusco. Rua
São João, 466, 85604-200; Francisco Beltrão, Paraná.

Atividade de dinâmica de leitura com alunos da 4ª série do Ensino
Fundamental no período de um ano. O trabalho foi desenvolvido a partir do Projeto
Vale Saber da Secretaria de Estado de Educação do Paraná.

Espiando a Vida. Creche Municipal Pimpão. Rua José Joaquim Teixeira, 197,
Portão, 80000-000; Curitiba, Paraná.

Projeto criado em setembro de 1996 com o objetivo de utilizar a literatura
para incentivo às práticas de leitura e como meio de integração da Creche
Municipal Pimpão, Curitiba - PR, com a comunidade e outras instituições da
região. A motivação veio da participação no 1º Encontro do Programa Nacional de
Incentivo à Leitura - PROLER, em Curitiba. Teve início a partir da discussão do
projeto e lançamento de um concurso para a escolha do nome. Espiando a Vida
foi o vencedor. A primeira atividade foi um encontro com 40 educadores infantis
que decidiram fazer teatro com histórias conhecidas. Criaram personagens novas
para contarem histórias. As crianças passaram a se corresponder com os
personagens e a contar histórias em outras instituições.
Como reconhecimento pelo projeto desenvolvido, a creche ganhou
computador e foi iniciado um trabalho de informática com as crianças de 4 a 6
anos. A biblioteca da creche foi organizada a partir de campanha com as famílias
das crianças que passaram a freqüentá-la. Em parceria com o produtor cultural da
região há peças teatrais para as famílias das crianças com temas que exploram
problemas sociais da família e da criança.

Feira de Livros Infantis. Serviço Social do Comércio. Administração Regional
do Rio Grande do Sul. Seção de Bibliotecas. Av. Alberto Bins, 665, 90030142; Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tel./fax: 51+ 220-0335 e 211-3000.

O Serviço Social do Comércio com o objetivo de difundir a literatura infantil
no Brasil e estimular o gosto pela leitura desenvolve em todo território nacional
feiras de livros infantis. A proposta foi executada pela primeira vez no Rio Grande
do Sul em 1988, com a participação de oito cidades. Em 1998 foram realizadas
feiras de livros em 18 municípios. É um projeto coordenado pela Seção Bibliotecas
do SESC/ RS. Outras ações, centradas na literatura infantil, são realizadas no
Estado.

Hora da Leitura. Escola Municipal Frei Enedino Caetano. Rua Vereador José
Romagna, 1783, 87860-000; Planaltina do Paraná, Paraná. Tel.: 44 + 435-1224.

Uma vez por semana, durante o horário de uma aula, a escola pára e lê,
todos juntos, alunos, professores e funcionários. O trabalho conta com uma
exposição de livros de literatura infantil, jornais, gibis, revistas, etc. que os alunos
escolhem de acordo com a preferência. A Hora da Leitura que tem sido
desenvolvida desde 1996 deu origem a outras atividades de produção textual,
expressão oral e leitura de diversas linguagens. Os alunos também participam de
eventos culturais promovidos pelo setor educacional do município.

Incentivo à Leitura. Biblioteca da Escola Municipal Francisco Rocha. Estrada
Peral, s/n°, São João dos Cavalheiros, 89490-000; Três Barras, Santa
Catarina. A responsável é a professora Soeli Regina Lima Uba.

Para incentivar a prática de leitura, a Escola Municipal Francisco Rocha, de
Três Barras, Santa Catarina, criou sua biblioteca em 1997. Além das atividades de
rotina, a biblioteca promove, em dias e horários preestabelecidos, um momento
para a leitura em que a escola pára e todos lêem. O acervo compreende 356 livros
de literatura infantil e juvenil, além de enciclopédias, revistas e jornais. O trabalho
atende aos alunos do Ensino Fundamental.

Incentivo à Leitura. Escola Municipal Professor Celso Catalan. Rua
Camarista João Hurt, 72, 83800-000; Rio Negro, Paraná. Tel.: 47 + 642-1255.

Projeto de dinamização de biblioteca escolar, iniciado quando professores
da Escola Municipal Professor Celso Catalan de Rio Negro perceberam o número
reduzido de freqüentadores da biblioteca. A biblioteca foi reorganizada, criando,
assim, uma ambiência para a prática da leitura. O nome da biblioteca foi escolhido
por concurso: Recanto da Fantasia.
Toda a escola foi envolvida no trabalho, com a realização de algumas
iniciativas de caráter cultural e outras de cunho pedagógico, tais como: hora da
leitura, mural da leitura, histórias vivenciadas ao ar livre, momento de poesia,

edição do jornal da escola. Estas atividades propiciaram o trabalho com diferentes
linguagens. A edição do jornal estimulou a produção escrita das crianças e a
participação de pais e professores. O acervo da biblioteca escolar é superior a
9.000 livros, dos mais variados gêneros, cerca de 2.000 de literatura infantil e
juvenil.

Incentivo à Leitura da Biblioteca Pública Municipal de Marechal Cândido
Rondon. Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon.
Biblioteca Pública Municipal Martinho Lutero. Rua Espírito Santo, 777, 85960000; Marechal Cândido Rondon, Paraná. A responsável é a professora Selei
Fátima dos Santos.

São apresentados dois projetos de incentivo à leitura. O primeiro é o
Conhecendo a Biblioteca, que tem por objetivo familiarizar os alunos das escolas
do município com a Biblioteca Pública. Em dias agendados, as escolas públicas
municipais levam seus alunos à biblioteca para participar de atividades
diversificadas em torno da leitura. Todas as escolas são atendidas. A Prefeitura
fornece o transporte aos escolares.
O segundo projeto é o Leitor Nota 10 que premia os leitores que mais lêem
no bimestre. Os premiados têm seus nomes divulgados em mural e em jornais
locais. O trabalho teve início em 1998 com a inauguração das obras de ampliação
da biblioteca que conta com um acervo de cerca de 14.000 títulos, sendo que
aproximadamente 3.000 são de literatura infantil.

Incentivo à Leitura da Escola Mirazinha Braga. Escola Estadual Mirazinha
Braga. Rua Coronel Guilherme Guimarães, 1520, 80520-000; Curitiba, Paraná.
As responsáveis são as professoras Magali Cristina de Castro, Maria Lúcia
de Souza Veloso, Rosiany da Silva Lisboa e Marta Lane C. Volpato,
coordenadas por Soraya A. Brandão de Proença Lúcia Maria Bolter Vançan e
Magali Cristina de Castro.

A Escola Estadual Mirazinha Braga trabalha a Literatura Infantil e histórias
em quadrinhos com alunos da pré-escola à 8ª séries do Ensino Fundamental. Este
projeto compreende três subprojetos: Alfabetização através da Literatura Infantil,
Literatura e Trabalhando com Gibis em Sala de Aula. Em cada um deles são
propostas atividades diversificadas.
O trabalho com gibis refere-se à interpretação, à confecção de quebracabeças com exercícios para melhorar a ortografia e à finalização de história
iniciada pelo professor. Nos projetos de leitura e alfabetização através da literatura
infantil apresenta-se um roteiro para explorar o livro e sugere-se atividades de
leitura, pesquisa, produção de frases e exercícios de expressão oral.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal Professora Georgina Carvalho
Ramos da Luz. Biblioteca da Escola Municipal Professora Georgina Carvalho
Ramos da Luz. Rua Theodoro Albrecht, s/n, Alsácia, 88350-000; Brusque,
Santa Catarina. Tel.: 47 + 351-1370.

Este é um trabalho de incentivo à leitura junto aos alunos da 1ª à 8ª séries
do Ensino Fundamental, desenvolvido a partir da biblioteca escolar. Com os
alunos da 1ª à 4ª séries, as atividades são desenvolvidas em torno da literatura
infantil. A partir da seleção de uma obra, os alunos lêem, contam, discutem e
encenam a história. Para tanto, escolhem personagens e participam da construção
de cenários e confecção de fantasias.
Com os alunos da 5ª à 8ª séries desenvolvem-se temas relacionados ao
cotidiano dos jovens. O trabalho envolve pesquisas, leituras e atividades
extraclasse. A biblioteca escolar foi criada em 1996 e possui um acervo de 3.000
livros.

Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação. Secretaria
Municipal de Educação de Toledo. Rua Raimundo Leonardi, 1586, Caixa
Postal 513, 85900-110; Toledo, Paraná. Tel.: 45+ 277-3636. Fax: 45 + 277-2059.

E-mail: preftoledo@toledonet.com.br A responsável é a professora Ivonete L.
Arienti Ramos, coordenadora de Bibliotecas Escolares.

A Secretaria Municipal de Educação, ciente da importância da leitura na
escola, possibilitou a criação de vários projetos e ações que estimulam as escolas
a promoverem atividades de leitura. Com isso, destacam recursos humanos e
materiais para a formação das bibliotecas escolares, promovem cursos de
capacitação a assistentes de biblioteca, professores e monitores para que possam
trabalhar com a literatura infantil.
Estavam previstas as criações de 35 bibliotecas escolares com um acervo
de 2.000 livros em cada, uma videoteca e uma biblioteca para professores com
cerca de 2.000 livros. O trabalho conta, ainda, com o Momento de Poesia e a
Feira do Livro para propiciar a aproximação dos escolares com o livro.

Incentivo à Leitura do Colégio Estadual Gabriel de Lara. Colégio Estadual
Gabriel de Lara. Rua Albano Müller, 420, 83260-000, Matinhos, Paraná. Tel.:
41 + 453-1103.

Este projeto gira em torno da obra do escritor Monteiro Lobato, O Sítio do
Picapau Amarelo. A partir da obra, os alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental lêem, identificam personagens, dramatizam, confeccionam cenários,
vestuários, adereços e fazem apresentação viva da história.

Kombi da Leitura. Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER Núcleo Regional de Palmas. Departamento Municipal de Cultura. Biblioteca
Pública Municipal Santos Dumont. Av Clevelândia, 521, Caixa Postal 111,
85.555.000; Palmas, Paraná. Tel.: 46 + 263-1122. Tel./fax: 46 + 263-1193. A
responsável é Lucy S. Bortolini Nazaro, diretora do Departamento Municipal
de Cultura e do Núcleo Regional do PROLER, Palmas, Paraná.

A Kombi da Leitura é uma biblioteca volante que atinge 11 bairros da
cidade, democratiza o acesso ao livro e promove atividades de leitura, contação
de histórias, música, expressão corporal e produção textual. Foi criada em 1996
por influência do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER.
Os autores do projeto investigam formas alternativas de trabalho com a
leitura e de incentivo à sua prática; utilizam pesquisa bibliográfica e trabalho de
campo durante os roteiros realizados.

Leia um Conto e Ganhe um Ponto. Centro de Educação Aberta, Continuada à
Distância Professora Maria Deon de Lira. Av. Marechal Floriano, 7719,
Boqueirão, 81650-000; Curitiba, Paraná. As responsáveis são as professoras
Claudete Aparecida Becker da Silva e Geni Alberini Roters.

O projeto tem como proposta cativar o não leitor jovem através do slogan:
Leia um conto e aumente um ponto. Este ponto é acrescido na média dos alunos.
Beneficia 1.500 alunos jovens e adultos do Ensino Fundamental e Médio; o
trabalho foi iniciado com a distribuição de 100 questionários para realizar uma
sondagem sobre os escolares do Departamento de Língua Portuguesa, entre eles
os hábitos de leitura de cada um. É feito um trabalho de leitura de diferentes tipos
de livros que têm relação com o cotidiano dos alunos, contação de histórias e
debates. As autoras encaminham uma reflexão teórica sobre a leitura. Houve
maior interesse pela leitura e a biblioteca passou a ser muito mais procurada.

Leitura ao Alcance de Todos. Escola Dom Áttico Euzébio da Rocha. Rua
Presidente Wenceslau Braz, 2779, Lindóia, 81010-001; Curitiba, Paraná. Tel.:
41 + 246-2896. Secretaria de Educação do Paraná. Departamento de Ensino
do 1° grau. Avenida Água Verde, 1682, 2° andar, Sala 226, 80240-900;
Curitiba, Paraná.

O projeto propicia aos alunos e professores momentos diferenciados para
ler, pesquisar, debater, criticar e resgatar, assim, o prazer de uma boa leitura.
Atende a 480 alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental.

Leitura na Escola - Uma Viagem Fantástica. Escola Estadual Dr. Milton
Tavares Paes. Rua Washington Luiz, 556, 86990-000; Marialva, Paraná.
Tel./fax: 44 + 232-4006.

Projeto iniciado em março de 1997, uma vez por semana, na entrada das
aulas, os alunos ouvem uma história, fazem comentários sobre a mesma e ouvem
música cujo tema tenha relação com a história. Depois disso, cada professor, com
sua turma, em cada sala, recebe uma mala repleta de livros e gibis. Toda a escola
pára suas atividades e lê. Na entrada da sala, é colocada uma tabuleta, com a
inscrição: Estamos lendo... voltaremos a atender após às 10:00 horas.
Quinzenalmente, às sextas-feiras, a obra de um compositor clássico é
apresentada aos alunos e contam-se histórias sobre sua vida. Em torno do projeto
se desenvolvem atividades de leitura, expressão oral e pesquisas. Apresenta um
acervo de 532 títulos de literatura infantil e juvenil. O trabalho envolve professores
e alunos de Educação Infantil, Educação Especial e de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental.

Leitura rompe Barreiras... Quem lê participa e constrói a Cidadania.
Associação Fênix de Incentivo à Leitura e Musicalização. Rua Dulce Totti
Marques, 215, Alto Boqueirão, 81850-470; Curitiba, Paraná. Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado do Paraná. Rua Vicente Machado, 160, 10°
andar, 80420-010; Curitiba, Paraná. As responsáveis são as professoras
Elizia Vatrim Lima e Regina Célia Vieira.

Este projeto de incentivo à leitura tem sido realizado em um pequeno
espaço com crianças de uma mesma comunidade. Começou com leitura de
jornais que trouxeram de casa e depois procuraram a melhor notícia para

trabalharem. Os assuntos são diversos e as crianças se familiarizaram com o
tema e a linguagem. Logo passaram a ter contato com os livros que são
selecionados de acordo com seu interesse. Em torno dos livros são desenvolvidos
atividades de leitura, dramatizações, música, jogos e produção de cartazes e
textos, poemas, histórias e brincadeiras culturais.
As crianças, também, realizaram extensa pesquisa para conhecer a história
da professora que deu nome à rua onde funciona o espaço de leitura. O projeto,
criado em 1996, conta com um acervo de 168 títulos de literatura infantil e juvenil
além de fitas de vídeo, jornais revistas e livros didáticos. Notícias do projeto são
veiculadas no informativo Cuca Fresca, da Associação Fênix, que divulga os
trabalhos realizados, além de fotografias.

Ler é Viver. Escola Estadual Professor Eugênio de Almeida. BR-476, Km 01,
Distrito de Fluviópolis, 83900-000; São Mateus do Sul, Paraná. A responsável
é a professora Dagmara de Santana. Rua Barão do Rio Branco, 1.509, 83900000; São Mateus do Sul, Paraná.

Ler é viver tem o objetivo de despertar no aluno o gosto pela leitura. Teve
início em 1997, com alunos de 5ª à 7ª séries do Ensino Fundamental. No ano
seguinte abrangeu novos alunos. O trabalho é realizado com uma aula por
semana, que desconstrói a prática que associa a leitura de livros de literatura à
cobrança de conteúdos específicos da língua portuguesa. A primeira etapa é a
seleção de livros de acordo com o nível de leitura que cada turma estava
acostumava a fazer nos anos anteriores. A escolha é livre. A turma é dividida em
grupos e cada grupo forma um clube de leitura. Os componentes de cada clube se
reúnem a cada 15 ou 20 dias para conversarem sobre o livro lido. Fazem resumo
da obra e dramatizam a história. Mensalmente, montam um mural com resumos,
resenhas e propaganda; utilizam vários recursos para incentivar outros alunos a
lerem.
Os coordenadores do trabalho apresentaram uma relação de títulos de
livros de literatura divididos por série num total de 118 livros de literatura juvenil. É

um acervo bastante significativo e plural no que se refere a gênero e estilo.

Literatura Infantil e Medicina Pediátrica: uma Aproximação de Integração
Humana. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Instituto de
Letras e Artes. Av. Ipiranga, 6681, 90619-900; Porto Alegre, Rio Grande do
Sul.

Tel.: 51 + 320-3628. E-mail: ila@music.pucrs.br A responsável é a

professora Solange Medina Ketzer. Rua Duque de Caxias, 774/302, 90010282; Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tel./fax: 51 + 221-6621.

Pesquisa apoiada em pressupostos que indicam que a literatura infantil
ajuda na integração entre a criança internada num hospital e a realidade externa.
Segundo o projeto, quando o mundo está temporariamente inviabilizado para
essas crianças, a literatura é fonte capaz de representá-lo simbolicamente, pois a
exposição prática da leitura das obras ficcionais simula vivências essenciais à
criança que se encontra internada.
A metodologia utilizada, a pesquisa/ação, permitiu aliar a teoria acadêmica
às reais necessidades surgidas na prática cotidiana junto às crianças internas.
Esta é uma prática expressiva porque se confronta com a teoria e que leva a
leitura às crianças internadas no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, na ala conveniada com o Sistema Único de
Saúde/SUS.
O trabalho teve início em maio de 1997; envolve leitura, hora do conto e
atividades diversificadas em torno das histórias. Participaram da sua execução
alunos e a professora de Literatura Infantil do Curso de Graduação em Letras e do
Curso de Metodologia do Ensino da Literatura, da Pós-Graduação em Letras da
PUC-RS, alunos voluntários, pedagoga responsável pelo setor de recreação e a
enfermeira chefe da internação pediátrica do Hospital São Lucas, Porto Alegre RS e crianças internadas no referido setor.

Literatura Infantil na Escola Professor Felício Francisquiny. Escola Professor
Felício Francisquiny. Rua Bernardino de Campos, 88, 84100-000; Ponta

Grossa, Paraná. As responsáveis são as professoras Angêla Cristina de
Oliveira, Liamara Berna, Solange Freitas e a pedagoga Ana Maria Gasparelo,
sob a coordenação da pedagoga Eliane de Menezes Souza, diretora.

Projeto que incentiva o trabalho com a literatura em sala de aula. Os
professores devem trabalhar quatro livros por mês e após a sua leitura mostram
uma programação diversificada para ser desenvolvida junto aos alunos. São
sugeridas atividades de leitura, produção textual e expressão oral. No final, cada
professor preenche fichas detalhando as atividades, fichas estas que são
entregues à orientadora educacional.

O Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. Biblioteca da Escola Municipal
João da Silva Machado. Rua Alfredo de Almeida, 230, 83880-000; Rio Negro,
Paraná. Tel.: 47 + 642-3447. A responsável é Cristiane Aparecida de Moraes.

Projeto de dinamização de biblioteca escolar desenvolvido na Escola
Municipal João da Silva Machado, Rio Negro, por uma estagiária do curso de
pedagogia. O trabalho consiste no atendimento de todas as turmas, no espaço da
biblioteca, para atividades de leitura, contação de histórias, dramatizações, jogos,
desenhos, redações, entre outros.

Nossas Famílias Desvendando a Leitura para o Aluno Surdo. A responsável
é a professora de língua portuguesa Maria Graça Casa Nova. Av. Protásio
Alves, 2111, Apt° 01, Rio Branco, 90410-002; Porto Alegre, Rio Grande do
Sul. Tel.: 51 + 333-2966. É desenvolvido na Escola Especial Concórdia
ULBRA. Av. Simplício Alves de Carvalho, 600, 91360-260; Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. Tel.: 51 + 341-2039.

Trata-se de um projeto destinado aos alunos portadores de deficiência
auditiva, desenvolvido em 1998. Começou com a leitura em sala de aula do
caderno especial do jornal Zero-Hora, de Porto Alegre sobre a Família Simpson. A

partir da discussão sobre o desenho animado e membros da família, os alunos se
mobilizaram a escrever sobre suas próprias famílias, dando origem ao livro
Nossas Famílias, lançado em coquetel cujo ingresso foi um quilo de alimento não
perecível para doação às famílias carentes da escola. A experiência foi
posteriormente publicada no jornal que lhe deu origem.
Para a continuidade do trabalho foi desenvolvido, no semestre seguinte, o
Desvendando a leitura paro o aluno surdo, com o objetivo de estimular o gosto
pela leitura. A autora considerou as limitações impostas pela deficiência auditiva e
valeu-se de retro-projetor para possibilitar que a língua de sinais, utilizada pelo
professor, e o léxico ficassem no mesmo campo visual do deficiente auditivo. É
uma forma de trabalho que permite ao professor ler em voz alta e abre uma gama
de possibilidades para a prática da leitura. Foi trabalhado o livro O vôo da gaivota,
de Emanuelle Laborit, em torno do qual foram desenvolvidas atividades de leitura
e produção textual.

Para Gostar de Ler. Escola Municipal Cel. Manoel Thiago de Castro. Rua
João Arcelino Mendes, s/n, Santa Clara, 88513-062; Lages, Santa Catarina.
Tel.: 49 + 224-3160. A responsável é a professora Irene Medeiros da Silva.

Este trabalho desenvolvido pela professora responsável utilizou a Literatura
Infantil para tratar de temas que diziam respeito à realidade das crianças. Iniciouse com a criação de salas de leitura e contato com os pais para participarem do
processo vivido pelos filhos. Os alunos produziram e encenaram textos e trocaram
correspondências com escritores famosos.

Projeto de Incentivo à Leitura. Escola Municipal 1° de Maio. Rua 14 de Julho,
1.111, 95270-000; Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Tel.: 54+ 292-1864. As
responsáveis são as professoras Juliana Muraro Rigo, diretora, Isabel
Giachelin Marzarotto e Simone Viapana, vice-diretoras.

A ação do projeto é operacionalizada anualmente por meio das
comemorações da Semana Monteiro Lobato, do Dia Nacional do Livro Infantil e da
Semana do Livro, além de atividades diárias que incentivam a leitura. Durante as
comemorações realizam-se atividades diversificadas de leitura, expressão oral e
produção textual na biblioteca escolar e em sala de aula. Escritores e artistas
visitam a escola e conversam com os alunos. Durante todo o ano, uma vez por
semana, realiza-se a Hora do Conto na Biblioteca Escolar Mário de Miranda de
Quintana com alunos da 1ª à 3ª séries do Ensino Fundamental.

Projeto de Leitura. Escola Estadual Maristela. Av. Jacareí, 19 A, Distrito de
Maristela, 87750-000; Alto Paraná, Paraná. Tel.: 44 + 447-1428. A responsável
é a bibliotecária Maria Helena Magalhães.

Projeto de biblioteca escolar desenvolvido por meio de aulas de leitura, com
alunos da 5ª à 7ª séries do Ensino Fundamental. Há um acervo de 452 livros de
literatura, livros curriculares, jornais, revistas e vídeos de literatura infantil.

Projetos de Leitura. Secretaria de Estado do Paraná. Núcleo Regional de
Educação AM Sul. Rua Saldanha Marinho, 746, Centro, 80410-151; Curitiba,
Paraná.
O Núcleo Regional de Educação - Área Metropolitana Sul, da Secretaria do
Estado de Educação do Paraná, tem realizado 37 projetos de leitura nas escolas
estaduais de sua área de jurisdição.

PROLER / Quem Lê Melhora. Escola Estadual Agostinha Dill. Rua Duque de
Caxias, 08, 98290-000; Condor, Rio Grande do Sul. O responsável é o
professor Jorge Luiz Fripp.

O trabalho de incentivo à leitura da Escola Agostinha Dill, Condor, Rio
Grande do Sul, aconteceu em decorrência da participação de seu coordenador no
Módulo 0 do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER, realizado em

1995. A biblioteca é o principal agente do projeto. Como estratégia foi prevista a
organização de um clube de contadores de histórias. Como ponto de partida foi
oferecido um curso de iniciação ao teatro e expressão corporal.
Os cursos oferecidos pelo PROLER foram utilizados para a formação e
preparação dos professores. O trabalho incluiu projeto de português com o
objetivo de criar melhores condições para, de forma contínua e sistemática, o
aluno ler, escrever, estudar, meditar e analisar textos e livros, adquirindo desse
modo, idéias inovadoras. O projeto conta com um acervo de 3.520 exemplares
sendo que 600 referem-se à literatura infantil e juvenil.

Roda da Leitura. Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Rua São Tomé, 339,
87670-000; Inajá, Paraná. Tel.: 44 + 440-2114. A responsável é a professora
Marly de Fátima Souza. Rua Ercílio Torres, s/n, Conjunto Habitacional Nair
Varotto. 87670-000; Inajá, Paraná.

Uma vez por semana, uma pessoa da comunidade visita a escola e
participa da Roda de Leitura contando ou dramatizando histórias. Em torno do
tema abordado na leitura, os alunos desenvolvem atividades de expressão oral,
produzem textos, dramatizam, desenham.

Sala de Contos. A responsável é a professora Roseli de Fátima Estivalletti.
Rua Barão de Ramalho, 635, Vila Marina, 84030-060; Ponta Grossa, Paraná.

Criação de uma sala de contos em 1997 com o objetivo de desenvolver o
gosto pela literatura, bem como criar o hábito de ler, ouvir e reproduzir histórias. O
trabalho é realizado com alunos da 1ª à 4ª séries do Instituto de Educação.

Viagem Leitura. Centro de Educação Aberta, Continuada à Distância
Professora Maria Deon de Lira. Av. Marechal Floriano, 7719, Boqueirão,
81650-000; Curitiba, Paraná. Tel.: 41 + 476-9979. Fax: 41 + 376-5233. A
responsável é a professora Terezinha Pinheiro.

O presente trabalho é o relatório final do Projeto Vale Saber da
Universidade Federal do Paraná e do Núcleo Regional de Educação de Curitiba
como requisito para avaliação e finalização da proposta realizada no antigo Centro
de Ensino Supletivo Maria Deon de Lira, Curitiba. A escola atende a alunos de
faixas etárias avançadas e utiliza metodologia de ensino por módulos, com
respeito ao ritmo de cada um.
O objetivo do projeto diz respeito ao incentivo ao gosto pela leitura por meio
de novas alternativas de trabalho. Para tanto, a estratégia utilizada é o resgate da
história de leitura dos alunos a partir de suas vidas escolares. Houve um
atendimento entre 1.000 a 2.000 alunos.

5) Outros Participantes

Os projetos abaixo relacionados foram enviados para participarem do 3º
Concurso, mas estavam com a documentação incompleta. Os dados contidos em
cada um não nos permitiram fazer uma resenha com maiores informações. No
entanto, sabemos das imensas dificuldades por que passam aqueles que lutam
para formar leitores no Brasil, por isso a Comissão Organizadora reconhece o
esforço e a importância de cada um e divulga seus títulos e autores.

Caravana de Divulgação e Incentivo à Leitura. O responsável é o professor
Marco César Souza. Travessa 14 de Julho, 95, 95300-000; Lagoa Vermelha,
Rio Grande do Sul. Tel.: 54 + 364-1427.

Encontro do Aluno com Escritor. A responsável é Domingas Colombo
Jacomini. Rua Olavo Bilac, 50 apto. 31, 95010-080; Caxias do Sul, Rio Grande
do Sul. Tel.: 54 + 214-4266.

Hilda Furacão. A responsável é a professora Maria Inês Xavier de Oliveira.
Rua Lucas Augusto, 166, 36700-000; Leopoldina, Minas Gerais.

Incentivo à Leitura do Colégio Estadual Professor Germano Timm. Colégio
Estadual Professor Germano Timm. Rua Orestes Guimarães, 406, 89204-060;
Joinville, Santa Catarina. As responsáveis são as professoras Araci Petres
Alves de Oliveira (biblioteca) e Ruth Hardt (produção textual).

Leitor Preferencial. Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega. Rua Tomé
de Souza, 2750, 87503-300; Umuarama, Paraná.

Ler com Prazer. Colégio Estadual João XXIII. Rua Benjamin Constant, 394,
Centro, 87380-000; Janiópolis, Paraná. Tel.: 44+ 853-1388. A responsável é a
professora Marlene de Fátima da Fonseca.

Ler é Aprender. Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Departamento
de Ensino do 1° grau, NRE Goioerê. Avenida Mauro Mori, s/n, 87360-000;
Goioerê, Paraná. O projeto é desenvolvido na Escola Estadual D. Pedro II.

A Magia do Circo. A responsável é Adriana Ferreira de Souza. Rua Conde de
Linhares, 175, Filomena, 29830-000; Nova Venécia, Espírito Santo.

Mulata Conceição. O responsável é o escritor Gervásio (pseudônimo). Caixa
Postal 02, 38400-408; Uberlândia, Minas Gerais.

Trabalhos Diversos de Produção Textual. Escola Municipal São José. Centro
Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael. A responsável é a professora
Jonilde Maria de Oliveira Santos. Rua Nossa Senhora de Fátima, 54, apto.
203, Centro, 28610-090; Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

Programas Inscritos: 199
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junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil / Programa Nacional
de Incentivo à Leitura - PROLER
1999

1) Região Centro-oeste

Atividades da Biblioteca Escolar - Classe 46. A responsável é a professora
Maria do Carmo Silveira de Lima. QNP 18, conjunto D, casa 12, 72230-180;
Ceilândia, Distrito Federal. Biblioteca da Escola Classe 46. EPNP 16/20, P.
Sul; Ceilândia, Distrito Federal.

Relato de uma professora sobre sua atuação na biblioteca escolar. Para
mobilizar os alunos foi apresentada, no início das atividades, a peça No Reino dos
Livros, de autoria da professora. A organização do atendimento na biblioteca
oferece um horário para todas as turmas de 15 em 15 dias. Durante esses
encontros, que duram 45 minutos, são desenvolvidas atividades diversificadas de
leitura de livros, de outras linguagens e de produção de textual em torno do tema
dos livros lidos. As professoras regentes de classe dão continuidade aos
encontros, desenvolvem conteúdos curriculares extraídos das histórias. São
incentivados contatos com os autores.
O trabalho é desenvolvido desde o início de 1999; conta com um acervo de
1.200 livros; dos quais, 500 de literatura infantil, 200 de literatura juvenil e 500 de
literatura para leitores experientes, além de livros didáticos. Beneficia alunos do
Ensino Fundamental.

Biblioteca Interativa. Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Campus
Universitário

de

Rondonópolis.

Departamento

de

Letras.

Rodovia

Rondonópolis, Guiratinga, 06 km; 78735-901, Rondonópolis, Mato Grosso.
Secretaria de Educação e Cultura de Rondonópolis. As responsáveis são as
professoras Ana Vera Raposo de Medeiros e Franceli Aparecida da Silva
Mello, do Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso.

A Biblioteca Interativa é um programa de incentivo à leitura, promovido
como atividade de extensão pela Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
Universitário de Rondonópolis, em parceria com a Prefeitura Municipal de
Rondonópolis, Secretaria de Educação e Cultura. O convênio entre entidades
propiciou um espaço para o funcionamento da Biblioteca Municipal da Vila
Operária, bairro periférico da cidade. É nesse espaço que o programa Biblioteca
Interativa funciona desde 1994. Conta com efetiva participação de professores do
Departamento de Letras e de alunos da graduação. O programa desenvolve
atividades de leitura, jogos e brincadeiras, teatro, produção e hora do conto, que
atendem aos alunos da pré-escola à 4ª séries do Ensino Fundamental das escolas
municipais e estaduais de Rondonópolis.
Não há obrigatoriedade de leitura, as crianças são livres para ler e escolher
o que querem ler dentre uma série de títulos selecionados pelos professores, o
que respeita o estágio de desenvolvimento das crianças. Inicia-se com a leitura
individual, depois em conjunto, para socializar percepções a partir de discussões.
A invenção de novas histórias, recriação das lidas, dramatizações e outras
atividades surgem espontaneamente no decorrer do trabalho.
O projeto conta com um acervo de 335 livros de literatura infantil e juvenil
pertencentes ao acervo do Departamento de Letras da Universidade e foram, em
sua maioria, adquiridos por meio de cortesia de editoras.

Dicas para Crescer. A responsável é a escritora Marilza de Moraes
Rodrigues. Rua Itatiaia, 31, Santo Antônio, 79100-390; Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Tel.: 67 + 763-4225. Associação de Moradores do Jardim Imá.
Rua Jaguaribe, s/n, Jardim Imá, Sandália Nova; 79102-040; Campo Grande,
Mato Grosso do Sul.

Iniciativa particular de uma escritora de livros infantis com o objetivo de
promover práticas de leitura junto às crianças da comunidade Jardim Imá (favela
Sandália Nova). Funciona na Associação de Moradores local, no período de
08h00min as 11h00min horas e atende às crianças de 5 a 14 anos. No começo
recebeu apoio na Secretaria Municipal de Educação para o acervo literário.
Mantém contato com empresas, órgãos públicos e escolas para angariar recursos
para o projeto.
O trabalho é realizado por meio de oficinas, roda de leitura, contação de
histórias, desenho, ilustração e produção textual. Conta com um acervo de 419
títulos de literatura infantil e 145 de literatura juvenil.

Leitura e Leituras. A responsável é a professora Varlene Rocha Brandão
Bandeira. Rua Rondônia, BL. E, um, apto. 302, Res. Plaza, Setor Urias
Magalhães; 74565 -120; Goiânia, Goiás. Tel.: 62 + 219-6181. Escola Municipal
Professor Paulo Freire. Rua JC, frente às quadras três e quatro, Jardim
Curitiba IV, 74.480-460; Goiânia, Goiás. Tel.: 62 + 298-1487.

Relato de como uma professora transforma a sua prática frente às
dificuldades que encontra no cotidiano escolar. A partir da crítica ao livro didático,
passa a desenvolver com seus alunos outras leituras: contos, panfletos políticos,
bulas de remédio, poemas, gibis, contos de fadas. Paralelamente, realiza
atividades de produção textual.
A escola não possui biblioteca, a professora desenvolve, então, o Clube da
Leitura com atividades de empréstimo, leitura e reescrita das histórias lidas. Um
formulário à disposição dos alunos permite que esses dêem sua opinião sobre o
livro. O Grupo Sherazade, de contadores de histórias mirins, formado por seu
incentivo, tem contribuído para a formação de crianças leitoras. Fazem
apresentações em outras escolas, creches e eventos destinados a professores.
A criação do Jornal Informação possibilita divulgar as notícias da escola e é
fruto do trabalho com periódicos desenvolvido em sala de aula. O projeto é

desenvolvido desde 1995, beneficia alunos do 1° Segmento do Ensino
Fundamental. O Clube de Leitura, iniciado em 1995, com 50 títulos, conta hoje
com 200 livros de literatura infantil, adquiridos por doação ou por meio de compra
com dinheiro obtido em rifas.
Todo esse trabalho valeu a sua indicação, em 1999, como uma das
vencedoras do Prêmio Incentivo à Educação, do Ministério da Educação que
homenageia os profissionais de ensino por trabalhos de excelência realizados.

A Poesia como Incentivo para Leituras. A responsável é Dirce Barbosa de
Oliveira. Universidade do Estado de Mato Grosso

UFMT. Divisão de

Licenciaturas Plenas Parceladas, Campus Universitário do Vale do Rio
Bugres - Curso de Letras. Caixa Postal 92; 78390-000; Barra do Bugres, Mato
Grosso.

Monografia apresentada como requisito de conclusão do Curso de Letras.
Trata-se de uma reflexão sobre a prática desenvolvida pela estudante, que exerce
também a função de professora, em sala de aula, apresentando produções de
alunos e exemplos de trabalho utilizando poesias de Cecília Meirelles, Elias José,
Vinícius de Moraes, Roseana Murray e outros.
O trabalho foi desenvolvido com alunos da 3ª série do Ensino Fundamental
da Escola Estadual Alfredo José da Silva (Barra dos Bugres - MT) no ano letivo de
1998. Realizada por Dirce Barbosa de Oliveira, a monografia foi orientada pela
professora Olga Maria Castrillon da Universidade do Estado de Mato Grosso,
Divisão de Licenciaturas Plenas Parceladas, Campus Universitário do Vale do Rio
Bugres - Curso de Letras.

Projeto de Leitura. Escola Estadual Professora Ana Maria das Graças de
Souza Noronha. Rua dos Monteiros, s/n, Cohab Nova, 78200-000; Cáceres,
Mato Grosso. As responsáveis são as professoras Jandira da Conceição
Monteiro da Silva Iara e Maria Ermelinda de Souza do Espírito Santo.

Projeto desenvolvido pela biblioteca escolar desde 1998 com o objetivo de
desenvolver o hábito de leitura, para que os educandos sejam capazes de
entender, compreender e reproduzir novos significados. Há um planejamento e a
aquisição de livros, revistas e jornais. As atividades desenvolvidas referem-se à
leitura de livros e textos de diferentes linguagens, concursos de leitura e redação.
O responsável informa que o projeto foi ampliado para atender todos os alunos do
Ensino Fundamental.
Em função dos resultados positivos do trabalho foi implantada a disciplina
Leitura e produção de texto, como optativa. A biblioteca escolar aberta ao público
funciona em três turnos. O acervo é composto de livros didáticos, paradidáticos,
jornais, revistas e gibis e 50 títulos de literatura.

O Que é, o Que é? A responsável é a professora Miriam Quintanilha Failde.
Posto do Correio, 78.593.000; Nova Monte Verde, Mato Grosso. Escola
Estadual de 1° e 2° graus Monte Verde. Av. Barão de Melgaço s/n, 78593-000;
Nova Monte Verde, Mato Grosso.

Trata-se de uma gincana centrada na pergunta: O que é, o que é?. Para a
formulação das perguntas, os alunos são incentivados a pesquisarem em livros,
revistas, jornais, programas de TV, familiares e vizinhos. O trabalho foi iniciado em
1998 com alunos da 2ª série do Ensino Fundamental. Em 1999 foi desenvolvido
com alunos da 3ª série.

Sala de Leitura - Leitura Viva. As responsáveis são as professoras: Marina
Mitsue Matzembacher Sakanoto. HIGS 711, bloco R, Casa 05, Asa Sul;
Brasília, Distrito Federal. Tel.: 61 + 346-8698 e 346-8337. Heloísa Oliveira
Machado. AS 04, Conjunto 04, Casa 02, Riacho Fundo, 71810-044; Brasília,
Distrito Federal. Tel.: 61 + 399 1949. Biblioteca Ruth Rocha. Centro de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC Juscelino Kubitscheck
de Oliveira. Núcleo Bandeirantes; Brasília, Distrito Federal.

Projeto de dinamização da biblioteca do CAIC Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, núcleo Bandeirante, em Brasília, que transformou um espaço
abandonado e sem vida em uma biblioteca integrada à vida da comunidade
escolar. Para essa transformação as estratégias foram planejadas, passo a passo,
pelos criadores do projeto. As ações desenvolvidas em função das estratégias
dizem respeito à leitura de livros e contação de histórias, em torno das quais são
realizadas atividades complementares de produção textual e expressão oral.
Chama a atenção o envolvimento de alunos, professores e toda a comunidade
escolar.
O relatório de atividades de 1998, ano de criação do projeto, analisa
dificuldades e sucessos do trabalho, a partir dos quais são estabelecidas metas a
serem atingidas. O projeto evidencia um trabalho consistente na área de leitura
que beneficia todos os alunos do CAIC da Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Especial.

2) Região Nordeste
Brincando com a Leitura. A equipe responsável é formada por Patrícia
Batista Pereira, Carlos Vieira dos Santos, Severino dos Santos, João Hélio
de Almeida e Joelma Gomes Pinto. Rua Francisco Martins Almeida, 320,
Lagoa Verde, 49550-000; Carira, Sergipe.

Projeto independente, não possui vínculo com órgãos públicos nem com a
iniciativa privada. É composto por ex-professores do Programa de Alfabetização
Solidária, com o objetivo de dinamizar a cultura do município e despertar o
interesse pela literatura de alunos da 1ª à 8ª séries do Ensino Fundamental das
Escolas de Carira, Sergipe. Recebe apoio do Programa de Alfabetização Solidária
e da Secretaria Municipal de Educação.
Semanalmente, promove a visita de uma turma à Biblioteca Municipal onde
os alunos se familiarizam com os livros, contam e lêem histórias, escrevem,
desenham e participam de atividades de teatro.

Incentivo à Leitura. A responsável é professora Célia Maria Alves Coelho.
Rua Professora Gastão Villarim, Edifício Itapoã, 42, apto. 202, Jardim
Atlântico, 53140-320; Olinda, Pernambuco. Secretaria de Educação e
Desporto de Olinda. Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro, 53020-070;
Olinda, Pernambuco.

O projeto valoriza a literatura infantil e juvenil em sala de aula, com a
integração da leitura ao cotidiano da classe. Destina-se aos professores de 3ª à 4ª
séries da Rede Municipal de Olinda, Pernambuco. O livro é o material básico
utilizado, em torno do qual são realizadas atividades.
A proposta é de que os professores, melhor preparados, possam
desenvolver trabalhos de qualidade na área de leitura. Apresenta o acervo básico
utilizado que compreende 28 títulos de literatura infantil e juvenil.

Incentivo à Leitura da Escola Comunitária Luíza Mahin. Escola Comunitária
Luíza Mahin. Conjunto Santa Luzia, Quadra 05, nº 18, Uruguai, 40450-300;
Salvador, Bahia. Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia. As
responsáveis são as professoras Solange Souza do Espírito Santo e Alda
Lôbo Lima Santiago.

A escola mantém uma sala de leitura que atende 540 alunos de Educação
Infantil e de Ensino Fundamental. Há um programa a ser executado, em uma
semana, com o objetivo de incentivar crianças de 7 a 8 anos a lerem, cujo recurso
é a produção de mensagens.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal Cônego Luiz Gonzaga Vieira de Melo.
Escola Municipal Cônego Luiz Gonzaga Vieira de Melo. Rua Maria Avani
Nunes da Silva, s/n, 56820-000; Carnaíba, Pernambuco. Os responsáveis são
a diretora e os professores da escola.

A Escola Municipal Cônego Luiz Gonzaga Vieira de Melo, desde 1998,
desenvolve dois programas, o Pró

leitura que envolve alunos do Ensino

Fundamental e o Lendo e Aprendendo, direcionado aos alunos de Educação
Infantil e da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, ambos previstos no seu
planejamento pedagógico. As atividades realizadas são relativas à expressão oral
(teatro e fantoches, leitura dramatizada), produção textual e leitura de livros,
documentadas em vídeos, fotografias e textos produzidos pelos escolares.
Participou do 3º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
Junto a Crianças e Jovens de Todo o Brasil.

Incentivo à Leitura do Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira.
Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira. Rua Padre Luís de Goes
s/n, 56800-000; Afogados da Ingazeira; Pernambuco. Tel.: 81 + 838-1203. As
responsáveis são Cecília Maria Peçanha Esteves Patriota, Maria Ignês
Santos da Silva, Josefa Rita de Cássia Lima Serafim e Irany Oliveira Souza
Passos.

São apresentados dois projetos que integram as ações de incentivo à
leitura, promovidas pelo Colégio Estadual. Criado em 1995, o projeto Revelação
do Pequeno Escritor revitaliza a literatura infantil e a prática da leitura na
perspectiva da formação do aluno leitor e produtor de textos. O projeto prevê
atividades diversificadas de leitura e produção textual. Numa primeira fase envolve
os alunos do Curso de Magistério e lhes propicia conhecimento teórico. Na
segunda, a prática é vivenciada com alunos das 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental e de Classes Especiais.
Os livros produzidos, como resultado do trabalho, são expostos e
socializados no colégio, em outras escolas e na comunidade. O colégio envia o
trabalho desenvolvido para uma outra escola, já fruto das ações do Revelação do
Pequeno Escritor.
Ainda com o objetivo de subsidiar teoricamente os alunos do 3° ano do
Magistério na área da leitura, o colégio desenvolve A Conferência de Leitura, onde

são explorados textos ligados à prática docente, que prioriza a pesquisa e o
trabalho com a leitura, por meio de estudos e debates. Ao final, as futuras
professoras apresentam trabalho em grupo sobre os textos explorados. O acervo
da biblioteca é bastante significativo; compreende 187 livros de literatura infantil e
258 de literatura juvenil.

Leitura: um Passaporte para o Mundo. Escola Estadual Dr. Joaquim Correia.
Av. Estefânia Carneiro, s/n, Centro, 55850-000; Vicência, Pernambuco. Tel.:
81 + 641-1226. A responsável é a professora Maria Cristina Jerônimo Pereira
Jordão.

Relato de professora sobre o trabalho que tem sido desenvolvido desde
1998 junto aos alunos do curso de Magistério, organizado a partir das correntes
literárias com o apoio da biblioteca escolar. Para o desenvolvimento do projeto,
foram realizadas rodas da leitura com livros e literatura de cordel com música.
Foram feitas relações entre os versos de poetas nordestinos e os dos trovadores
europeus do passado, encenações de autos e farsas, dramatizações, leitura e
declamação de poemas e produção textual sobre autores literários e suas obras e
cordel. As leituras e as atividades foram planejadas e executadas de acordo com a
corrente literária estudada.

Ler para Aprender. As responsáveis são as professoras Maria Cenir de
Souza Araújo, Maria Lindalva Feitosa e Francisca Tavares de Souza Lima.
Rua 07, casa 07, Quadra D, Parque Jardim Valéria, 657000-000, Bacabal,
Maranhão. Tel.: 98 + 621-6046.

Programa de leitura implantado na Escola Dr. Deolindo Couto, Bacabal
Maranhão, em 1997. Foi um trabalho de reflexão sobre leitura que motivou a
criação do programa, durante um trabalho de pesquisa desenvolvido por
estudantes de Pedagogia do Centro de Estudos Superiores - Universidade do
Maranhão, Bacabal - MA, com o apoio da diretora da escola. Os aportes trazidos

pela pesquisa propiciaram um novo planejamento da prática dos professores e a
reformulação da proposta pedagógica da escola onde a leitura passou a ter
prioridade.
Os procedimentos metodológicos implicaram na criação do Cantinho de
leitura e hora do aluno com atividades diversificadas de leitura de livros, de outras
linguagens, de produção textual e de expressão oral. O programa continuou após
a saída da diretora até o final de 1997. Há uma assessoria feita junto às escolas
de Ensino Fundamental de Bacabal, com a extensão do trabalho às escolas que
os procuram e apresentam a leitura como um problema. O trabalho na Escola Dr.
Deolindo Couto beneficiou 234 alunos de Educação Infantil e de 1ª à 4ª séries do
Ensino Fundamental e contou com um acervo de 80 títulos, em sua maioria livros
de literatura infantil.

Oficina de Criação Literária. A responsável é a professora Dalila Maria
Cordeiro Machado. Rua Amazonas, 669/802, Pituba, 41830-380; Salvador,
Bahia. Parceiros: Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria da
Cultura e Turismo e Instituto Anísio Teixeira - IAT, da Secretaria de Educação
da Bahia.

Projeto desenvolvido por meio de oficinas literárias. Desde 1995 são
realizadas oficinas sobre diversos autores brasileiros para os usuários das
bibliotecas públicas estaduais de Salvador e municipais em Canavieiras, Morro do
Chapéu e Santana. O trabalho também é realizado com professores dos Ensinos
Fundamental e Médio da Rede Pública do Estado da Bahia. Houve um programa
de oficina literária desenvolvida em 1999.
Os trabalhos desenvolvidos têm provocado mudanças qualitativas na
prática pedagógica dos professores e beneficiado os usuários das bibliotecas
públicas. Participou do 3º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à
Leitura Junto a Crianças e Jovens de Todo o Brasil, em 1998.

Oficina de Leitura. Centro Estadual Experimental de Ensino - Aprendizagem
Sesquicentenário. Av. João Franca, s/n, Conjunto Pedro Gondim, 58031-160;
João

Pessoa,

Paraíba.

Tel./fax:

83

+

244-7370.

E-mail:

sesqui@netwaybbs.com.br Os responsáveis são as professoras Josilane
Maria do Nascimento Aires, Maria das Dores Cândido (coordenação) e Lúcia
Giovana Duarte Melo (coordenação geral).

A Oficina de Leitura foi criada em 1995, para contribuir com a interação dos
alunos da Rede Pública de Ensino com os mais diversos textos. São exploradas: a
funcionalidade, a significação e a lógica da língua. Há o desenvolvimento de
atividades relacionadas à leitura de livros, de outras linguagens e à produção
textual integradas às salas de aula. Hora do conto, roda da leitura, concursos
diversos, dramatizações e cinema são atividades desenvolvidas a partir, ou com, a
colaboração da Oficina de Leitura. Grupos de estudos e encontros que envolvem
educadores da Rede Pública propiciaram a fundamentação teórica e a
socialização de conhecimentos na área.
Como ações da Sala de Leitura há os seguintes projetos: Concurso Sesqui
de Literatura, em sua II versão, com o objetivo de criar oportunidade para a
produção de diferentes tipos de textos; o projeto CEEEAS... Era uma vez no Sítio
do Pica-pau Amarelo que aproxima os alunos da Pré-escola e do 1º Segmento do
Ensino Fundamental com a literatura infantil; utilizam como referência a obra de
Monteiro Lobato e o Projeto Produtores Culturais Paraibanos que é um
instrumento de valorização e resgate da cultura paraibana.
Criado em 1995, o projeto Oficina de Leitura beneficiou 122 professores e
1.892 alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com um acervo
de 135 títulos de literatura infantil, juvenil, literatura brasileira, histórias em
quadrinhos, revistas e periódicos. Recebeu apoio do Programa Federal de Salas
de Leitura no que se refere ao acervo e conta com a colaboração da Cooperativa
de Ensino de João Pessoa Ltda.

Palanque da Leitura. Centro Educacional Municipal Professora Antonieta
Cals. Rua João da Silva Leal, 18, 63580-000; Jucás, Ceará.

O Palanque da Leitura é um cenário no canto da sala de aula, decorado
com mensagens de incentivo à leitura. Durante um período de tempo, um tema é
trabalhado com atividades de leitura e produção textual. As produções dos alunos,
assim como poemas, notícias e histórias são lidas no palanque. Um grupo de
avaliadores observa o desenvolvimento da leitura e no final fazem as observações
anotadas.
Segundo o relato, os alunos melhoraram a sua comunicação e passaram a
conviver melhor em grupo. Há a repercussão positiva em rádio e TV local. Com
isso, outras escolas começaram a desenvolver o mesmo trabalho.

Processando a Leitura na Biblioteca. Biblioteca Rui de Ayres Bello. Escola
Estadual Francisco Pires. Rua Tiburtino de Carvalho s/n, 56980-000,
Mirandiba, Pernambuco. Tel.: 81 + 885-1044. As responsáveis são as
professoras Frances Maria de Sá Carvalho e Josilda Furtado de Sá,
coordenadoras da Biblioteca.

Trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, cujo objetivo é incentivar a
leitura, formar leitores críticos e criativos. Contribui, ainda, com o processo
pedagógico da escola com a oferta de pesquisas. Há uma proposta de trabalho
para 1999, com atividades de leitura, contação de histórias, interpretação oral,
dramatização e contextualização de contos. Há um acervo de 535 títulos, dos
quais 124 de literatura infantil e 203 de literatura juvenil, para um total de 1.160
alunos da 1ª à 8ª séries do Ensino Fundamental, Médio e da comunidade.

Programa de Incentivo à Leitura - Projeto Criança Feliz. A biblioteca foi
organizada pela professora Francisca Elienda Souza da Silva e a
bibliotecária Laninelvia Mesquita de Deus, sob a responsabilidade de Eliane

Maria Lopes Moreira, coordenadora do Projeto Criança Feliz. Rua Galdioso
Carvalho, 198, Jardim Iracema, 60340-190; Fortaleza, Ceará.

O programa surgiu a partir da constatação de que as crianças participantes
do Projeto Criança Feliz, organização não governamental, não tinham acesso ao
material literário. Inicialmente, a professora que atuava na área de reforço escolar
passou a realizar a contação de histórias e a participar de seminários e oficinas de
leitura, no sentido de adquirir maior motivação para o seu trabalho. As crianças
passaram a freqüentar feiras de livros, para familiarizarem-se com os mesmos.
Em 1997, o projeto criou a sua biblioteca, democratizou o acesso ao livro
para crianças e jovens da periferia de Fortaleza. A biblioteca, além do empréstimo
de livros, desenvolve atividades diversificadas na área da leitura. Foi tema de
trabalho na Universidade do Ceará, onde os alunos promoveram campanha de
doação de livros, aumentaram o seu acervo, que compreende 1.350 títulos
diversos. O projeto, desenvolvido desde 1996, já atingiu 1.400 crianças e jovens.

Programa de Promoção da Leitura na Comunidade Escolar da Rede
Municipal de João Pessoa. O responsável é o bolsista Jesiel Ferreira Gomes.
Universidade Federal da Paraíba. Pró - reitoria de Assuntos Comunitários.
Programa de Ciências Sociais Aplicadas à Biblioteconomia. Campus I,
Cidade Universitária, 58059-900; João Pessoa, Paraíba. Conta, também, com
a participação dos bolsistas Genoveva Batista do Nascimento e Ricardo
Adriano Souto, sob a coordenação de Rosa Zuleide Lima da Silva,
professora do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da UFPB.

Programa

de

Extensão

Universitária

na

área

de

Biblioteconomia,

encaminhado por um bolsista da graduação, para desenvolver ações no campo da
leitura, com apoio instrumental de documentação e informação, de acordo com as
necessidades das escolas municipais de João Pessoa, Paraíba.
O bolsista passa de dois a quatro meses numa escola. Esta permanência
propicia a vivência dos problemas e a busca de soluções conjuntas que emergem

de uma realidade conhecida e tem, portanto, maiores possibilidades de sucesso.
Durante este período organiza-se a biblioteca ou cantinho de leitura,
desenvolvem-se atividades diversificadas de leitura, escrita e produção textual.
Bolsistas e professores juntos compartilham dificuldades e sucessos. É uma
aprendizagem mútua.
O trabalho com a organização e o funcionamento das bibliotecas e com a
leitura nas escolas é desenvolvido com a preocupação de formar mediadores que
possam dar continuidade e multiplicar as ações desenvolvidas. Possui duas
vertentes: atendimento aos professores e aos alunos.
O projeto foi criado em 1994 e durante seus cinco anos de existência
beneficiou uma média de 260 professores e mais de 5.000 alunos, com o
atendimento de mais de 78 instituições, das quais 26 instituições de Ensino
Fundamental Municipal.

PROLER - Vera Cruz. Secretaria de Educação Municipal de Vera Cruz.
Departamento de Educação Fundamental. Rua São Bento, 123, Mar Grande,
44470-000; Vera Cruz, Bahia. Tel.: 71 + 833-1737.

O PROLER - Vera Cruz objetiva aprofundar e estimular a leitura nas salas
de aula das escolas municipais. Há os seguintes trabalhos: O Ato de Ler, Escrever
e Pensar e Cidadão Crítico. Há um projeto de capacitação de professores
planejado para janeiro, fevereiro ou junho de 2000, com o atendimento a 320
professores do Ensino Fundamental.

Roda da Leitura. Serviço Social do Comércio

SESC. Unidade Operacional

de Iguatu. Núcleo de Educação Infantil. Rua 13 de Maio, 1130, Centro, 63900000; Iguatu, Ceará. A equipe responsável é formada pelas professoras Maria
Betânia Holanda de Lavor, Claudia Regina Alves de Almeida, Maria Socorro
Marques Carlos, Heloice Cardoso de Lima Dias, Mirthes Cristina Amorim da
Silva Melo, Aldenir Alves de Souza e Rocilda Silva Ferreira.

O projeto Roda da Leitura propicia o contato das crianças com os mais
variados tipos de textos. Semanalmente, são trabalhados quatro tipos de textos
por meio de atividades diversificadas de leitura e produção textual. Histórias e
lendas populares, jornal, poemas, canções, bulas de remédio, receitas culinárias,
anúncios, adivinhações, rótulos de produtos carta, bilhete, biografia, histórias em
quadrinhos e contos de fadas foram os tipos de linguagem explorados.
O interesse demonstrado pelas crianças por determinados textos gerou a
criação de quatro projetos: Criança na Cozinha, Lendo e Escrevendo Cartas,
Encontro com a Poesia e Criança e Literatura. Estes projetos contam com
atividades planejadas e executadas de acordo com o estágio de desenvolvimento
da criança, priorizam a leitura e a produção de textos. O trabalho é desenvolvido
desde 1996 e beneficia alunos das turmas do maternal, jardim II e alfabetização.

Sala de Leitura. Escola de Ensino Fundamental Antenor Lino. Rua Pedro
Furtado de Lacerda, 1149, 63250-000; Milagres, Ceará. As responsáveis são
as professoras Expedita Arisa Pereira, Tereza Neuma Bezerra Cavalcanti e
Terezinha Patrocínio Braga, sob a coordenação da professora Francisca
Furtado de Oliveira Morais.

Uma proposta de incentivo à leitura a partir da Sala de Leitura Vinícius de
Moraes, implantada em 1996, na Escola Antenor Lins, Milagres, Ceará. A
dinamização da Sala de Leitura é desenvolvida com base em projeto elaborado
em conjunto com as salas de leitura de outras escolas estaduais localizadas em
Milagres, o que propicia a troca de saberes e o desenvolvimento de atividades
integradas. O envolvimento de professores é bastante significativo e conta
também com o apoio da Secretaria de Educação do Estado através da CREDE Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico e do Patronato Dona
Zefinha Gomes.
Atividades

de

leitura,

produção

textual,

comemoração

de

datas

significativas são realizadas com vistas à formação de leitores críticos e criativos.
Em 1999, um outro projeto foi implantado, O Correio Escolar, como mais uma

possibilidade de dinamização da Sala de Leitura. A realização do I Congresso de
Estudos Científicos, evento promovido pelas coordenadoras das salas de leitura,
em parceria com professores regentes de classe, evidencia o dinamismo das
salas de leitura.
O acervo disponível compreende 1195 livros de literatura infantil, juvenil,
atualização de professores, didáticos, paradidáticos, enciclopédias, jornais e
revistas. O projeto beneficia 764 alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, além
de alunos adultos na fase de alfabetização.

Sala de Leitura. Escola de Ensino Fundamental e Médio Dona Antonia
Lindalva de Morais. Rua Palmerindo Mendonça e Silva, s/n, 63250-000;
Milagres, Ceará. Tel.: 88 + 553-1288. As responsáveis são as professoras
Eliane Batista de Morais, Maria do Socorro Filgueira de Araújo e Maria Ivana
Paula Leite Morais.

Proposta de incentivo à leitura, criada a partir da Sala de Leitura implantada
em 1997, na Escola Dona Antônia Lindalva de Morais, Milagres - CE. A
dinamização da sala de leitura é desenvolvida com base em projeto elaborado em
conjunto com as salas de leitura de outras escolas estaduais localizadas em
Milagres, o que propicia a troca de saberes e o desenvolvimento de atividades
integradas. O envolvimento dos professores é bastante significativo e conta
também com o apoio da Secretaria de Educação do Estado através da CREDE Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico e do Patronato Dona
Zefinha Gomes.
Em 1999, um outro projeto foi implantado, O Correio Escolar, como mais
uma possibilidade de dinamização da Sala de Leitura. A realização do I Congresso
de Estudos Científicos evento promovido pelas coordenadoras das salas de
leitura, em parceria com professores regentes de classe, evidencia o dinamismo
das salas de leitura.
Atividades

de

leitura,

produção

textual,

comemoração

de

datas

significativas são realizadas com vistas à formação de leitores críticos e criativos.

O acervo disponível compreende 1035 obras literárias, sendo 199 de literatura
infantil. Do acervo constam ainda livros didáticos. O projeto beneficia 815 alunos
dos Ensinos Fundamental e Médio.

Sala de Leitura. Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre Joaquim
Alves. Rua Santos Dumont, s/n, 63250-000; Milagres, Ceará. As responsáveis
são as professoras Ivalda de Figueirêdo Bernardo, Maria Letice Lins de
Oliveira e Josefa Dantas Martins, sob a coordenação da professora Maria
Salvani Lima Gonçalves.

Uma proposta de incentivo à leitura a partir de Sala de Leitura implantada
em 1997, na Escola Padre Joaquim Alves, em Milagres, Ceará. A dinamização da
Sala de Leitura é desenvolvida com base em projeto elaborado em conjunto com
as salas de leitura de outras escolas estaduais localizadas em Milagres, o que
propicia a troca de saberes e o desenvolvimento de atividades integradas. O
envolvimento dos professores é bastante significativo e conta também com o
apoio da Secretaria de Educação do Estado através da CREDE - Coordenadoria
de Desenvolvimento Técnico Pedagógico e do Patronato Dona Zefinha Gomes.
Atividades

de

leitura,

produção

textual,

comemoração

de

datas

significativas são realizadas com vistas à formação de leitores críticos e criativos.
Em 1999, um outro projeto foi implantado, O Correio Escolar, como mais uma
possibilidade de dinamização da Sala de Leitura. A realização do I Congresso de
Estudos Científicos, evento promovido pelas coordenadoras das salas de leitura,
em parceria com professores regentes de classe, evidencia o dinamismo das
salas de leitura.
O acervo disponível compreende aproximadamente 800 obras literárias,
para crianças, jovens e adultos. Do acervo constam ainda livros didáticos e de
apoio ao professor. O projeto beneficia 765 alunos do Ensino Fundamental e
Médio e da Educação de Jovens e Adultos.

Sala de Leitura. Escola de Ensino Fundamental Wilson Gonçalves. Rua
Padre Misael Gomes, 400, 63250-000; Milagres, Ceará. As responsáveis são
as professoras Margarida Andrade Souza dos Santos, Maria do Socorro
Sampaio C. Tavares e Joaquina Nosinha Grangeiro Rodrigues, sob a
coordenação da professora Lúcia Vanda Morais F. de Araújo.

Uma proposta de incentivo à leitura a partir da Sala de Leitura, implantada
em 1997, na Escola Wilson Gonçalves, em Milagres, Ceará. A dinamização da
sala de leitura é desenvolvida com base em projeto elaborado em conjunto com as
salas de leitura de outras escolas estaduais localizadas em Milagres, o que
propicia a troca de saberes e o desenvolvimento de atividades integradas. O
envolvimento de professores é bastante significativo e conta também com o apoio
da Secretaria de Educação do Estado através da CREDE - Coordenadoria de
Desenvolvimento Técnico Pedagógico e do Patronato Dona Zefinha Gomes.
Atividades

de

leitura,

produção

textual,

comemoração

de

datas

significativas são realizadas com vistas à formação de leitores críticos e criativos.
Em 1999, um outro projeto foi implantado, O Correio Escolar, como mais uma
possibilidade de dinamização da Sala de Leitura. A realização do I Congresso de
Estudos Científicos, evento promovido pelas coordenadoras das salas de leitura,
em parceria com professores regentes de classe, evidencia o dinamismo das
salas de leitura.
O acervo disponível compreende aproximadamente 900 obras literárias dos
mais variados gêneros. Do acervo constam, ainda, livros didáticos. O projeto
beneficia 679 alunos do Ensino Fundamental.

Sala de Leitura - A Leitura e seus Encantos. Escola Estadual Professor
Acrísio Freire. Av. Antônio Basílio, s/n, Bairro Lagoa Nova, 59150-000; Natal,
Rio Grande do N. Tel. (84)213-4675) sob a responsabilidade da professora
Ademilde Silva Tôrres.

Trabalho de incentivo desenvolvido por meio da Sala de Leitura. Iniciou
suas atividades com a leitura, interpretação oral e escrita. Em torno de um tema
são desenvolvidas atividades de produção textual e expressão. Há contação de
histórias.
Em comemoração aos 400 anos da cidade, a escola realizou trabalhos
sobre aspectos sócio-culturais do município, literatura de cordel, poesia e
literatura. Há a comemoração da Semana do Folclore com apresentações de
crianças, brincadeiras de roda, parlendas e de boi-de-reis.

Sala de Leitura - Produção - Análise Lingüística. Escola Estadual de 1º e 2º
Graus Dr. Hortênsio de Souza Ribeiro. Rua Otacílio Nepomuceno, s/n, Catolé,
58104-575; Campina Grande, Paraíba. Os responsáveis são oito professores
de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, sob a coordenação da
professora Tereza Neuma Farias Campina.

Tentativa de reestruturação do ensino da Língua Portuguesa por meio de
uma metodologia voltada para a prática de leitura, da produção e da análise
lingüística. Com isso, a sua importância para a vida individual, social e cultural do
aluno ganhará destaque. O trabalho se vale de diversos tipos de textos sobre um
mesmo tema, com diferentes abordagens, no sentido de desenvolver no aluno sua
criatividade e espírito crítico.
Foi criada a Sala de Leitura, com um extenso e variado acervo que
compreende literatura clássica, infantil e juvenil, além de obras não literárias,
periódicos, informativos, histórias em quadrinhos, entre outras. O trabalho
beneficia alunos da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Signos e Linguagens. Secretaria de Educação, Cultura, Artes e Esportes de
Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Rua Newton César de Macedo Lima, 75,
56800-000; Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Escola Municipal de Ensino
Fundamental Lenino Cândido.

Projeto com o objetivo de inserir a criança no mundo da leitura e explorar a
sua criatividade na produção de textos. Há uma programação de um evento
realizado no período de 24 a 27 de novembro de 1998 com o desenvolvimento de
atividades diversificadas na área de leitura e a referência de autores brasileiros
consagrados. O acervo disponível compreende 30 títulos de literatura infantil e
juvenil.

Trilhando o Sucesso Através da Leitura. Maria da Conceição Alves de
Andrade. Escola Municipal Solidônio Pereira de Carvalho. Praça Antônio
Marinho, 175, Centro, 56828-000; Quixabá, Pernambuco.

O projeto cria condições para os alunos se tornarem leitores críticos;
propicia-lhes acesso a diferentes tipos de textos. Criado em 1997, participou do 3º
Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura Junto a Crianças e
Jovens de Todo o Brasil. Há o registro de atividades relacionadas à leitura
realizadas em 1999 e fotografias que documentam o cantinho da leitura,
dramatização, teatro de fantoches e paródias de livros. Os exemplares enviados
do jornal A Voz do Solidônio demonstram a continuidade do trabalho desenvolvido
pelos alunos. Apresenta um acervo de 141 títulos de literatura brasileira, infantil e
juvenil.

3) Região Norte

Aluno Escritor. Secretaria Municipal de Educação. Biblioteca Municipal João
Bosco Pantoja Evangelista. Rua Tapajós, 214, Centro, 69025-140; Manaus,
Amazonas. Tel.: 92 + 633-1788. A responsável é Alba Loureiro de Oliveira.

Trata-se de um concurso para desenvolver o gosto pela leitura e pela
produção de textos literários, que propicia a aproximação entre escritores
amazonenses e alunos da Rede Municipal de Ensino. Há o envio de notícias de

jornais que divulga a premiação de 1999 e convites para os eventos de 1998 e
1999.

Diversão e Leitura. SESC - Serviço Social do Comércio - Administração
Regional de Roraima. Biblioteca. Rua Araújo Filho, 250, Centro, 69301-090.
Boa Vista, Roraima. Tel.: 95 + 621-1200. Tel./fax: 621-1233. E-mail:
sescrr@technet.com.br O responsável é Marcos Correia Monte, animador
cultural da Biblioteca.

Iniciado em 1997, o projeto Diversão e Leitura integra as atividades da
Biblioteca Infantil do SESC Roraima. Em 1999 ele teve a sua ação ampliada e
modificada, com ênfase às atividades de leitura. Para tanto, uniu-se à biblioteca
ambulante, também do SESC.
As atividades se realizam uma vez por mês em escolas públicas situadas
na periferia de Boa Vista, com alunos da pré - escola à 5ª séries do Ensino
Fundamental. Objetiva incentivar a leitura na comunidade e apoiar a formação de
professores em relação à importância da leitura e da biblioteca.
A metodologia consiste em hora do conto, oficina de leitura e produção de
texto. Utiliza o acervo da biblioteca ambulante que dá continuidade ao trabalho
realizado. Foram atendidos até agosto de 1999, 22.183 crianças e 50 professores
(curso de contação de histórias). São utilizados seis profissionais do SESC em
cada atividade: um bibliotecário, um animador cultual, um estagiário e dois
monitores.

Festival de Leitura. Escola Estadual São José. Rua Floriano Peixoto, 251,
Centro, 69301-302; Boa Vista, Roraima.

O Festival de Leitura é desenvolvido pela Escola Estadual São José, Boa
Vista, Roraima, desde 1993 e consiste em uma ação anual, organizada e
planejada para chamar a atenção de toda a comunidade escolar. Inicia-se no
primeiro semestre (abril) e termina no segundo semestre letivo (outubro). O

professor é o responsável por essa promoção em sua turma e pelo
encaminhamento, para a premiação das cinco melhores redações sobre um livro
lido e escolhido pelo aluno.
Os prêmios são jogos educativos e livros de literatura. A aceitação do
Festival de Leitura é evidenciada pela participação crescente de alunos e
professores de 1ª à 8ª séries do Ensino Fundamental ano a ano.

Futuros Escritores. A responsável é a professora Elcivan da Silva Duarte.
Rua Bom Jesus, 652, Coroado I, 69080-090; Manaus, Amazonas. Tel.: 92 +
644-4324.

Projeto de incentivo à leitura e à produção textual. O projeto Futuros
Escritores elege a criação e confecção de livros como mobilizadores para a leitura.
Para a produção dos livros, os alunos conhecem autores e obras, lêem várias
vezes diferentes tipos de textos. Escrevem o que lêem, reescrevem, interpretam e
relatam as suas idéias. Nesse movimento adquirem competências nas áreas de
leitura e escrita. A professora apóia e orienta até que o texto esteja pronto.
A montagem é artesanal, mas obedece a estrutura de um livro publicado
nos moldes de uma editora. O material de confecção do livro é variado conforme o
desejo e as possibilidades dos alunos - cartolinas, papel vegetal, madeira, pau de
picolé, máquinas de escrever, computador, etc.
Vencidas todas as etapas, promove-se um lançamento com autógrafos e
comemorações. O projeto iniciado em 1992 tem se desenvolvido em várias
escolas. Em 1999, o trabalho foi desenvolvido nas Escolas Municipais Carolina
Perolina Raimunda, Almeida e Leonor Uchôa de Amorim, em Manaus, Amazonas,
com alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental.
Há o trabalho com livros de literatura infantil, juvenil, didáticos e
paradidáticos. Apresenta jornais que documentam os eventos de lançamento dos
livros e cópias das folhas de rosto de dois livros produzidos em decorrência do
trabalho.

Sala de Leitura. Escola Estadual Marechal Rondon. Avenida Leopoldo Peres,
2.550, 78995-000; Vilhena, Rondônia. Tel.: 69 + 321-2175. As responsáveis
são as professoras Luisa Gomes da Costa e Júlia da S. Iropelli.

Trata-se de uma sala exclusiva com acervo de livros a partir do qual são
desenvolvidas ações na área de leitura. Há a realização de atividades
diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens, expressão oral e produção
textual.
O projeto criado em 1997 envolve todos os professores da Escola Marechal
Rondon, Vilhena, em Rondônia e conta com um acervo adquirido por doações da
comunidade escolar que compreende: 729 títulos de literatura clássica, 667 títulos
de literatura juvenil e 234 de literatura infantil. Atende aos alunos das classes
especiais, de 1ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Unir de Mãos em Mãos. Fundação Universidade Federal de Rondônia,
Campus Rolim de Moura. Av. Norte - Sul, 7.300, saída para Cacoal, Bairro
Nova Morada, 78987-000; Rolim de Moura, Rondônia. Tel./fax: 69 + 442-1128.
A responsável é a pedagoga Alvina José Arruda.

Projeto criado devido à defasagem no ensino de literatura infantil e,
conseqüentemente, do pequeno acervo das escolas nesta área. Iniciado em 1993,
tem se ampliado ano a ano. Funciona no sistema de caixas com 60 livros de
literatura infantil. São 10 caixas levadas às escolas que participam do projeto,
onde ficam por 20 a 25 dias sob a responsabilidade da própria escola. Atenderam
neste ano 7.000 alunos da área urbana do município de Rolim de Moura,
Rondônia.
A biblioteca da Universidade Federal de Rondônia fornece os livros, a
coordenação e professores de várias áreas. São atendidos também bairros em
parceria com associações de moradores e igrejas, com um benefício de 210
crianças e adolescentes. Há a previsão de realizar, ainda, em 1999, uma semana

de leitura e concurso de poesia e, em 2.000, resgatar a figura do contador de
histórias.

4) Região Sudeste

Aprender, meu Brinquedo Predileto. Escola Estadual do Parque São Jorge.
Rua Oswaldo Silvério da Silva, 346, Bairro São Jorge I, 38410-202;
Uberlândia, Minas Gerais. A responsável é a professora Orizena Ferreira
Miranda.

Proposta pedagógica da Escola Estadual do Parque São Jorge, em
Uberlândia, Minas Gerais, que é desenvolvida por meio de oficinas. Beneficia 240
alunos do Ensino Fundamental. Há uma série de atividades relacionadas à leitura
de livros, ao trabalho com outras linguagens e à produção textual. O projeto
desenvolve-se desde 1998 e já beneficiou 550 alunos; conta com um acervo de
600 livros de literatura infantil e juvenil e inclui contos e poemas.

Artelê. Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SEMEC de Cantagalo. Rua Getulio Vargas, 21, 28500-000; Cantagalo, Rio de
Janeiro. A responsável é a professora Dilma de Paula Coelho.

O projeto Artelê da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

SEMEC

de Cantagalo, Rio de Janeiro, aperfeiçoa as habilidades de expressão oral,
escrita, de leitura e interpretação. Suas metas estão direcionadas para o
engajamento dos responsáveis pelas escolas, diretores de escolas ou professores
de português e para propostas que beneficiem educandos da pré-escola à 4ª
séries do Ensino Fundamental. Para tanto, a SEMEC oferece orientações teóricas
e metodológicas por meio de textos escritos, visitas e reuniões pedagógicas.

Uma Atividade bem Sucedida. Escola Municipal Nereu Sampaio. Rua Nunes
Viana, s/n, Inhaúma 20765-370; Rio de Janeiro. A responsável é a professora
Regina Lúcia Costa Marques.

Relato de uma professora sobre a atividade desenvolvida com seus 28
alunos da alfabetização. Ele está escrito de uma maneira que possibilita ao leitor
conhecer as primeiras experiências das crianças com o livro, com a leitura e com
a escrita. A professora encerra o relato com o final da atividade e registra: "fim do
espetáculo, ou seja, fim, por hora, desta atividade que trouxe tanto prazer em
conduzir e realizar .

Bertioga, Cidade Histórica - 500 Anos de Brasil. Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental Jardim Paulista. Rua Benedito
Siqueira, s/n, Jardim Paulista, 11250-000; Bertioga, São Paulo. A responsável
é a professora Fátima Aparecida Dias Barreto.

Trabalho que resgata a história do município e a preservação do patrimônio,
utiliza o jornal como principal recurso pedagógico. Para a sua melhor utilização os
alunos tiveram que se familiarizar com a estrutura e com a linguagem jornalística.
O trabalho foi desenvolvido com alunos da 3ª série do Ensino Fundamental de
março a dezembro de 1999 e propiciou a elaboração de jornais murais e edição do
Jornal da Criança, com a participação de alunos e professores.

Biblioteca Ativa. Instituto Benjamin Constant. Av. Pasteur, 350/368, Urca,
22290-240; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 295-4498 e 543-1119,
ramais 131, 132, 150. Tel./fax: 21 + 543-2305. A responsável é Sandra Maria
Castel Fernandes, professora coordenadora das atividades da Biblioteca
Infantil e Juvenil do Instituto Benjamin Constant.

Projeto que motiva a leitura dos alunos do Instituto Benjamin Constant, Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, crianças portadoras de deficiência visual; propicia-lhes

condições de acesso ao livro. Apresentado em forma de relato descreve o
processo que a autora vive no desenvolvimento do trabalho e o conhecimento que
tem sido construído cotidianamente. Trata-se de uma proposta metodológica para
promover o encontro das crianças portadoras de deficiência visual com a
literatura.
Descreve com detalhes estratégias e procedimentos utilizados para
responder a falta de interesse das crianças pela leitura. Segundo a observação da
responsável pelo trabalho, grande parte dos modernos livros infantis empalidece,
perde um tanto do encanto quando desprovido do colorido das tintas e dos
discursos subjacentes às ilustrações. A adequação do espaço, as brincadeiras
para contextualizar a história, a leitura oral expressiva, a ênfase em aspectos
relativos às sensações tais como odores, impressões táteis, sabores, etc., a
abordagem rica em elementos sonoros são os procedimentos utilizados para a
motivação das crianças.
O projeto é desenvolvido desde 1997 e não se restringe apenas ao espaço
da biblioteca; promove atividades relativas à divulgação do folclore e das tradições
populares, oficinas de arte, de criação literária e envolve alunos de diferentes
faixas etárias, professores das diversas áreas e pais de alunos. Apresenta a
relação do acervo bibliográfico utilizado em Braille e em tinta para crianças de
reduzida visão, que compreende um número significativo de livros de literatura
infantil e juvenil. Fotografias documentam a realização das atividades. Registra o
apoio e a participação de vários professores e funcionários do Instituto, além de
voluntários.

Biblioteca Volante Tristão de Athayde. Biblioteca Volante Tristão de Athayde.
Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade

CAAL. Rua Mosela, 289,

25675-010; Petrópolis, Rio de Janeiro. Tel./fax: 24 + 426-433. E-mail:
bolrede@aux.apc.org

O projeto teve início em 1990, com o objetivo de proporcionar às crianças e
adolescentes de bairros periféricos de Petrópolis, Rio de Janeiro, o acesso ao

livro. Mediante contato prévio com lideranças locais são realizadas visitas às
comunidades. A biblioteca permanece um mês em cada local. Durante a sua
permanência

são

desenvolvidas:

hora

do

conto,

empréstimo

de

livros,

dramatizações, jogos de roda e músicas.
O projeto é realizado nas associações de moradores, escolas públicas,
igrejas e outros espaços que a comunidade oferece. Os livros são dispostos em
estantes de tecido, distribuídos por faixa etária. O trabalho envolve pessoas da
comunidade e é desenvolvido por recreadoras que recebem um pró-labore da
Associação da Parceria de Petrópolis com cidades solidárias e tem o apoio
institucional do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. Parceria que visa à
realização de projetos populares. A Biblioteca Volante conta com um acervo de
1.700 títulos diversos, obtidos por doação de editoras e de autores de livros
infantis e juvenis.

Biblioteca Volante Veredas da Leitura. A responsável é a professora Gilce
Torres Aragon Guerra. Rua Carlos Halfeld, 27/603, Icaraí; 24230-310; Niterói,
Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 710-1100 e 644-7181.

Iniciativa de uma professora aposentada que teve sua vida sempre ligada
aos livros. Ao se aposentar, ela organizou uma biblioteca volante. Juntou livros
que possuía, recebeu doações. O seu trabalho possibilita aos alunos da zona rural
de Teresópolis se familiarizarem com os livros e aprenderem a gostar de literatura.
O relato mostra o percurso do projeto desde 1997, um caminho lento, mas com
passos firmes, passos de quem conhece o ponto de chegada.
São duas sacolas de plástico carregadas de livros. A cada semana livros
diferentes, leituras, contação de histórias e produção de textos são as atividades
desenvolvidas. O projeto tem trabalhado com 139 alunos das escolas municipais
da zona rural de Teresópolis - Canoas, Varginha e Prata dos Aredes e com
crianças que freqüentam o Espaço Compartilharte, instituição sem fins lucrativos,
localizada em Canoas. Conta com um acervo de 1973 livros de literatura infantil e
juvenil.

Campeões de Leitura. Biblioteca Pedro II da Escola Estadual Caminho à Luz
(Rua Cravinas 537 Esplanada CEP: 30.280.170 Belo Horizonte MG Telefone:
(31) 461-1059) sob a responsabilidade das professoras Raquel de Carvalho
Serpa e Maria da Conceição Araújo.

Dinamização da Biblioteca Pedro II da Escola Estadual Caminho à Luz, em
Belo Horizonte, Minas Gerais. A partir do incentivo da professora de Língua
Portuguesa Cecília Maria Santos Rocha que desenvolve um trabalho em sala de
aula de leitura e produção de textos. O trabalho começa com a aquisição de livros
e divulgação por meio de visitas às salas de aulas, cartazes com resumos das
obras e apoio dos professores que incentivaram seus alunos a visitarem a
biblioteca.
Foi realizada uma feira de livros na escola para a apresentação dos livros
novos da Biblioteca, tendo sido estabelecido cronograma de visitação das turmas.
Anualmente, no final do primeiro semestre, as professoras da Biblioteca consultam
os registros e divulgam os Campeões de Leitura para a premiação. Os prêmios
consistem em livros e diplomas. Os resultados positivos, apontados por
professores com base em depoimentos de alunos, garantem a continuidade do
trabalho. O projeto beneficia 615 alunos do Ensino Médio e 375 do Ensino
Fundamental e conta com um acervo de 1.822 títulos de literatura infantil juvenil e
literatura para adultos, além de livros paradidáticos.

Campeonato de Leitura. Escola Municipal José Mariano Passos. Av. Parque
Várzea do Carmo, s/n, Vilar Novo, 26116-810; Belford Roxo, Rio de Janeiro.

O Campeonato de Leitura integra uma série de ações vinculadas à leitura
de livros e à produção textual, desenvolvidas junto aos escolares. É um projeto
que incentiva à leitura em grupo. Os textos são escolhidos pelos próprios alunos
que apontam, também, o grupo vencedor mediante critérios pré-estabelecidos. O

tema selecionado é apresentado por meio de poesia, música, dança,
dramatização e slogan.

Constituindo Idéias no Universo da Literatura. Biblioteca Escolar Paulo
Freire. Escola Municipal Luiza Alonso Silva. Praça Engenheiro José
Rebouças, s/n, Ponta da Praia, 11030-250; Santos, São Paulo. A responsável
é a auxiliar de bibliotecária Lêda Maria Reis Abreu.

Projeto desenvolvido pela biblioteca escolar para incentivar a leitura de
livros e exercitar os processos de síntese e interpretação por meio de desenhos e
depoimentos. O projeto foi realizado em duas etapas. Na 1ª etapa, a iniciativa
atendeu a grupos de alunos, na biblioteca; exploraram fábulas e contos de fadas.
Na 2ª etapa, a sala de aula foi o local selecionado por permitir maior número de
escolares. Histórias e lendas brasileiras foram as modalidades literárias centrais.

Construção sem Compromisso

Prática e Prazer. Escola Municipal Ortega

Domingues. Rua Martin Afonso, 160, 11530-010; Cubatão, São Paulo. Tel.: 13
+ 362-6382. A responsável é a professora Nilza Bretas de Carvalho.

Trabalho desenvolvido por uma professora com os alunos da 3ª série do
Ensino Fundamental, que busca promover a leitura e propiciar a prática da
construção coletiva de conhecimentos. Os livros que nortearam o projeto foram os
da coleção Contando Ciências, de Aurélio de Oliveira, Seed Editorial. Foram
realizadas atividades de leitura, desenho, construção e reconstrução de textos a
partir de avaliações que apontaram erros comuns. No final, realizou-se exposição
da produção dos alunos.

Contadores de Histórias Itinerantes. A responsável é a professora Irene de
Castañeda. Departamento de Letras, Centro de Educação e Ciências
Humanas. Universidade Federal de São Carlos. Via Washington Luiz, Km
235, Caixa Postal 676, 13560-130; São Carlos, São Paulo. Tel.: 162 + 748-111.

Fax: 162 + 712-081. O projeto foi desenvolvido pela orientanda Juliana
Terezinha Sancho Santos, da Licenciatura em Letras.

Este trabalho surgiu com o objetivo de proporcionar horas de lazer e
entretenimento para os funcionários da Universidade Federal de São Carlos UFSCAR e incentivar a leitura e a narrativa entre professores e alunos do Centro
de Atendimento à Criança - CAC da UFSCAR. O resgate do papel do contador de
histórias e o entendimento da importância da narrativa oral são uma estratégia
para propiciar oportunidades de reflexão e de aproximação da criança com o livro
literário e nortearam o desenvolvimento do trabalho.
Foram envolvidos nas atividades 149 funcionários da UFSCAR, 12
adolescentes da Universidade Aberta, 117 crianças e 26 professores do Centro de
Atendimento à Criança - CAC.

Contar, Ouvir e Viver Histórias. Biblioteca Infanto - Juvenil Ricardo Ramos.
Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Departamento de
Bibliotecas Infanto

Juvenis. Rua Frei Caneca, 1.402, 3º andar, 01307-002;

São Paulo, São Paulo. Tel: 11 + 253-2331, ramal 230. Fax: 11 + 253 -2331 e
253-2331.

Iniciado em junho de 1997, o projeto realizado por uma das bibliotecas da
rede pública municipal de São Paulo tem por objetivo a capacitação de
funcionários das creches próximas vinculadas à Secretaria da Família e do Bem
Estar Social da Prefeitura de São Paulo. Dele participam todos os funcionários, do
diretor ao auxiliar de cozinha.
A idéia partiu da constatação de que o acervo de muitas creches não é
utilizado devido à dificuldade de monitores e/ou encarregados em manuseá-los.
São previstos dois encontros de quatro horas cada, que envolvem 40 pessoas. Há
uma lista de 58 títulos de literatura infantil trabalhados nos encontros. A avaliação
do projeto informa que já atendeu 419 pessoas e que três mil crianças se

beneficiam de suas atividades. O acervo da biblioteca compreende 37.121 livros
sendo 8.088 títulos de literatura infantil e juvenil.

Conto com Você

Magia e Encantamento. Hospital Infantil Getúlio Vargas

Filho. Rua Teixeira de Freitas, s/n, Fonseca, 24130-610; Niterói, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 627-1535. O responsável é o Dr. Daniel Chuitoriansky.

Desconstruir o modelo tradicional do hospital e desconstruir o modelo
tradicional do médico são propostas do projeto, iniciado em setembro de 1998.
Para tanto, as paredes do hospital foram cobertas de desenhos, o que tornou o
ambiente mais alegre. Contar e ouvir histórias, trabalhar com tintas e pincéis,
música, fantoches e leitura são atividades que integram crianças pais, médicos,
enfermeiras, voluntários e auxiliares.
Além dos resultados no âmbito da saúde com a diminuição do tempo de
internação, o projeto sensibiliza profissionais da área para a leitura e transforma
cada criança e seus pais em agentes multiplicadores das experiências culturais
vivenciadas no hospital. Por ocasião da alta as crianças recebem livros como
incentivo à formação de bibliotecas domiciliares.

Contos de Fadas. Escola Estadual Professora Laila Galep Sacker. Rua José
Marchi, s/n, Jardim dos Estados, 18046-070; Sorocaba, São Paulo.

Projeto de incentivo à leitura, que usa os contos de fadas. Em 1999, foram
trabalhados quatro contos de fadas dos mais conhecidos, com alunos de 1ª à 4ª
séries do Ensino Fundamental através de várias linguagens: relatos, vídeo,
ilustrações, fitas cassetes e leitura. Palavras difíceis foram decifradas com a ajuda
do dicionário e conteúdos vinculados às disciplinas foram explorados. Os
escolares fizeram teatro, letras de música e desenhos.
A iniciativa propiciou a inauguração de uma biblioteca com 821 livros que
vieram somar-se aos 1.200 títulos existentes nas salas de aula.

A Criança Criando. Escola Municipal Francisco Silveira. Nova Friburgo, Rio
de Janeiro. A responsável é Jonilde Maria Oliveira Santos. Rua Nossa
Senhora de Fátima, 54, apto. 203, Centro, 28610-090; Nova Friburgo, Rio de
Janeiro.

O projeto apresenta textos produzidos por alunos do 1º segmento do Ensino
Fundamental e roteiro da apresentadora do 1º Momento Literário, realizado em 10
de dezembro de 1999. O roteiro evidencia que as produções foram selecionadas
em cada turma para serem avaliadas e julgadas no evento.

Dêem-me Asas... Quero Voar. Escola Estadual Dr. Vicente de Moraes. Rua
Érico Coelho, s/n, Prado, 28635-080; Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tel.: 24 +
529-0432). As responsáveis são a diretora Marilda Mesquita Coutinho e a
professora Susana Custódio Teixeira.

Dêem-me Asas... Quero Voar é um trabalho desenvolvido pela Biblioteca
Monteiro Lobato da Escola Estadual Dr. Vicente de Moraes, Nova Friburgo, Rio de
Janeiro, integrado às atividades curriculares. Iniciou-se em 1997 com a
implantação da biblioteca. As atividades são sempre planejadas em conjunto, o
que garante a integração biblioteca - sala de aula.
Atende aos alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental e comunidade.
Os relatórios apresentados registram atividades de leitura de livros, teatro,
fantoches, produção de textos diversos, ilustrações, coral e excursões.

Desenvolvendo Talentos, Descobrindo a Arte... Escola Estadual Lia Salgado.
Rua Francisco Vercosa, 140, Vila Silvéria, 38180-000; Araxá, Minas Gerais.
Tel.: 34 + 662-2869. As responsáveis são a orientadora educacional Silvia
Lúcia Gomes de Oliveira e a professora Vera Arigony Ribeiro.

O trabalho foi implantado em julho de 1998, a partir de diagnóstico feito
para subsidiar a montagem do plano de educação do município de Araxá, Minas

Gerais, e de dados colhidos em reuniões do conselho de classe. A avaliação
apontou o baixo desempenho em leitura e escrita dos alunos da 1ª à 4ª séries do
Ensino Fundamental.
Com o objetivo de valorizar a leitura como instrumento necessário à
formação da cidadania; foram previstas ações diversificadas na área de leitura de
livros, de produção textual e expressão oral e de outras linguagens. Iniciou com a
sensibilização da comunidade escolar e revitalização da biblioteca, envolvendo
alunos e professores. Há relatos e fotografias que informam e documentam a sua
execução que tem beneficiado 35 alunos do Ensino Fundamental, diretora,
professores e demais funcionários.

Era uma vez. Escola Estadual Josepha de Jesus Carreira. Rua Santa
Catarina, 444, 16900-000; Andradina, São Paulo. Tel.: 18 + 722-4450. Tel./fax:
18 + 722-8211. A responsável é a professora Solange Cassolato. Rua 11 de
Julho, 741, Bairro Passarelli, 16900-000; Andradina, São Paulo. Tel.: 18 + 7226160.

Relato de uma professora sobre o seu trabalho junto aos alunos da 2ª série
do Ensino Fundamental em diversos estágios de alfabetização, que ainda não
demonstraram interesse pela leitura e apresentaram dificuldades na interpretação
de textos. O projeto Era uma vez foi a resposta para vencer o desafio e o eixo
principal dos livros infantis. O projeto baseou-se no trabalho coletivo e no respeito
ao universo cultural e social dos alunos, implantado em três etapas.
Na primeira, Crianças conhecendo histórias, os alunos se familiarizaram
com os livros, ouviram histórias e elegeram, em seus grupos, alunos que
recontaram a história oralmente. Na segunda etapa, Crianças vivendo histórias
buscou a interdisciplinaridade com as áreas de Educação Física e Artística; criou a
oficina de artes, onde os alunos foram estimulados a expressar plasticamente a
história e a dramatizá-la. Na última etapa, Crianças escrevendo histórias, os
alunos já familiarizados com os processos de leitura e escrita recriaram e
ilustraram as histórias, dando-lhes novas versões.

Escola com Poesia

Laboratório de Fantasia. Escola Estadual Anexa ao

Instituto Estadual de Educação. Rua Espírito Santo, 594, Centro, 36010-040;
Juiz de Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 236-2119. A responsável é a professora
Margareth Assis Marinho. Rua João Pinheiro, 415, apto. 402, 36015-040; Juiz
de Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 215-8256.

Trabalho de leitura e produção de poemas em sala de aula, que propicia
aos alunos envolvidos exercerem a criatividade. Como a professora responsável
conhece as possibilidades da linguagem poética, mobiliza seus alunos a
declamarem poemas, assim, se familiarizam com a Poesia. Lançou o Concurso
Declame uma Poesia. Os alunos pesquisam e conhecem os poetas. Lêem e
declamam. Em torno dos poemas, dramatizam, fazem mímicas, desenham, colam
e pintam; reescrevem e criam poemas. Alguns musicalizam os seus poemas e
cantam. Participam de concursos de Poesia locais e nacionais.
Há poemas de alunos premiados pela Associação dos Poetas Profissionais
do Estado do Rio de Janeiro - APPERJ e a previsão da Academia de Letras da
Escola a ser criada em novembro de 1999. Na sua inauguração, será promovida
uma tarde de autógrafos da 1ª edição de livro que reunirá poesia dos acadêmicos
- alunos. O trabalho é desenvolvido desde 1998 com 76 alunos da 4ª série do
Ensino Fundamental.

Exposições de Livros e Criações Infantis Escola Municipal de Educação
Infantil e Ensino Fundamental Professora Judith de Oliveira Garcez. Rua
Prado Kelly, 150, Vila Tênis Clube, 19806-380, Assis, São Paulo.

Projeto de incentivo à leitura, criado no início de 1998, a partir do
diagnóstico das práticas leitoras das famílias dos alunos, realizado por meio de
estudos das fichas de matrícula e dos contatos estabelecidos durante as reuniões
de pais e mestres. A exposição de livros é o evento que propicia aos pequeninos
se reconhecerem como autores ao verem suas produções expostas e vistas por

todos. Para chegar até esse momento, o caminho é longo. Atividades e ações
diversificadas são realizadas para mobilizar os escolares para exercícios de
escrita e práticas de leitura.
A escola atende a crianças da creche à 2ª série do Ensino Fundamental, o
que justifica a escolha da criação de histórias. O projeto envolve 281 alunos e
conta com um acervo de literatura infantil que compreende 90 títulos.

Feiras de Livros. Escola Estadual Marieta Teixeira. Rua Romualdo Menezes,
544, Bairro Menezes, 36770-000; Cataguases, Minas Gerais. Tel.: 32 + 4211364. A responsável é a professora Elizabete Maria do Vale Tiago.

Projeto criado em 1997; trata-se de uma feira de livro realizada anualmente
que expõe lançamentos de livros de editoras e apresenta produções de alunos
desenvolvidas durante o ano letivo. Leitura de livros, cartazes sobre o seu enredo,
dramatizações, histórias em quadrinhos são atividades permanentes na escola.
Há fotos, livros elaborados por alunos e vídeo que registram o trabalho
realizado na área de leitura. Há um acervo de 81 títulos variados, que incluem
literatura infantil e juvenil, em um total de 2.260 livros. O projeto envolve todos os
alunos da escola e professores de língua portuguesa.

Formar Leitores. Escola Municipal Dr. Oswaldo Cruz. Av. Presidente Vargas,
485, Bairro Parque Estuário, Vicente de Carvalho, 11450-000; Guarujá, São
Paulo. Tel.: 13 + 352-1498. A responsável é a professora Claudia Regina G.S.
Carbone, orientadora pedagógica.

É um projeto de incentivo à leitura com sugestão de atividades a serem
desenvolvidas nas Escolas Municipais do Guarujá para um público alvo de alunos
da 5ª à 8ª séries.

Gosto de Ler. Secretaria de Estado de Cultura, Divisão de Bibliotecas,
Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo. Rua Mauá, 51, 3º

andar, 01028-900; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 222-0670. A responsável é
a bibliotecária Elvia Nereide Cerri Jordão. Av. Dr. Altino Arantes, 895, 91,
04042-034;

São

Paulo,

São

Paulo.

Tel.:

11

+

276-1497.

E-mail:

elvia@uol.com.br

Gosto de Ler é um trabalho de incentivo à leitura por meio de envio de
caixas de livros às escolas da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo,
que prioriza as escolas situadas na periferia das cidades. O lançamento do projeto
em cada localidade tem o nome A Descoberta do Baú. Como o próprio projeto
descreve, é uma performance que entregará aos professores o baú de livros. De
um baú cheio de livros, livros e mais livros são retirados por um ator que utiliza a
linguagem da pantomima, lhes dá vida.
Além dos livros, o projeto realiza as oficinas A arte de contar histórias e O
contador de histórias junto a professores e monitores, proporciona-lhes subsídios
para poderem explorar a literatura em sala de aula. O texto do projeto apresenta a
relação de títulos que compõem as caixas-baú, 130 títulos de literatura infantil em
cada caixa. Esta ação tem beneficiado alunos, professores e monitores da préescola e da 1ª série do Ensino Fundamental.

O Gosto pela Leitura. Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Augusto
Vieira. Rua Edne José Piffer, 1000, Jardim Centenário, 4700-000; Bebedouro,
São Paulo. A responsável é Maria da Graça Cunha Toledo.

O projeto foi criado em 1997 e, originalmente, fazia parte de um outro mais
amplo da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. De lá para cá, tem se
integrado à proposta pedagógica da Escola Municipal Dr. Augusto Vieira,
Bebedouro, São Paulo, municipalizada em 1999. Pais, professores e alunos
assumiram coletivamente o projeto, repensaram-no a partir da criação de espaços
de formação de professores, onde a prática leitora nos seus aspectos teóricos e
metodológicos é priorizada na perspectiva de apontar novos caminhos para a
ação pedagógica.

Foram criadas salas pedagógicas com cantinhos de leitura e desenvolvidas
atividades de leitura e produção textual. O professor reserva 30 minutos de sua
jornada para o trabalho de leitura. O acervo literário está sempre disponível aos
alunos, na medida em que os livros são utilizados em sala de aula por meio do
trabalho intertextual que as professoras desenvolvem. Há um acervo de cerca de
340 títulos em sua maioria relativos à literatura infantil e juvenil e o atendimento de
todos os alunos.

Gostoso de Aprender. Escola Estadual Ali Halfeld. Praça Jair Garcia, 35,
36070-680, Juiz de Fora, Minas Gerais. As responsáveis são as professoras
Vera Lúcia Gramiani Celeste Dalamura e Dircéa de Oliveira Euzébio Mattos.

O projeto incentiva os alunos da 4ª série do Ensino Fundamental a
telefonarem ou escreverem para o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
de empresas comerciais, para solicitar livros de receitas culinárias. Segundo suas
autoras, o projeto incentivou os alunos a lerem, escreverem e exercitarem a
expressão oral.

Hilda Furacão. Escola Estadual Professor Botelho Reis. Praça Botelho Reis,
178, 36700-000; Leopoldina, Minas Gerais. Tel: 32 + 441-2562. A responsável
é a professora Maria Inês Xavier de Oliveira. Rua Lucas Augusto, 166, 36700000; Leopoldina, Minas Gerais.

Relato de uma professora de ciências que utilizou o sucesso da série
televisiva Hilda Furacão, para incentivar seus alunos a lerem. Eles foram liberados
inclusive para saírem durante suas aulas para troca de livros. Para criar novos
incentivos montou um teatrinho de bonecos e ambientes para encenar pequenas
peças baseadas em livros e uma oficina de livros, cujo acervo foi aumentado por
meio de doações.
Apresenta uma relação de 1.211 livros de vários gêneros, que
compreendem livros didáticos, paradidáticos, literatura infantil, juvenil, literatura

brasileira, entre outros. O trabalho é desenvolvido com alunos da 5ª à 7ª séries do
Ensino Fundamental, desde o início de 1998. Participou do 3º Concurso FNLIJ Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura Junto a Crianças e Jovens de Todo o
Brasil.

Hora da Fantasia. Biblioteca Municipal Dr. Carlos de Rezende Enout. Praça
Sete de Setembro, 430, 14600-000; São Joaquim da Barra, São Paulo. A
responsável é a bibliotecária Silvana Flávia Rossi Cervi.

Trata-se de projeto de extensão bibliotecária que objetiva incentivar à
leitura, a imaginação e a criatividade e utilizar a arte de contar histórias para a
introdução do livro. Semanalmente, e em datas cívicas, realiza-se a Hora da
Fantasia, onde os livros e os temas relacionados às datas são trabalhados por
meio de diferentes linguagens. São realizados, ainda, treinamento de professores
e monitores na área da leitura, especificamente, na arte de contar história.
O projeto, iniciado em 1997, conta com um acervo de 96 títulos e 25
coleções de livros de literatura infantil; beneficia alunos das escolas públicas e
particulares, entidades assistenciais do município e comunidade de leitores da
biblioteca.

Hora do Conto e Outros Projetos da Biblioteca Municipal Paula Rached.
Biblioteca Municipal Paula Rached. Travessa Anchieta, S-40, Centro, 17280000; Pederneiras, São Paulo. Prefeitura Municipal de Pederneiras. Rua
Siqueira Campos, 64, Centro, 17280-000; Pederneiras, São Paulo. A
responsável é a bibliotecária Adriana Camargo.

Trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal Paula Rached em
Pederneiras, São Paulo, dirigido ao público infantil. O projeto principal Hora do
Conto reúne crianças da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental para ouvir
histórias, em torno das quais são desenvolvidas dramatizações, desenhos,
colagens, produção de textos, de histórias em quadrinhos e confecção de livros.

Mensalmente uma turma é atendida por um período que varia de uma hora
a uma hora e meia. Há biblioférias, feiras de livros, concursos de contos, poemas
e oficinas de redação. A Biblioteca Municipal atende escolas estaduais, municipais
e particulares e alunos que fazem o 3º Grau em cidades vizinhas. São 41 anos de
existência e um acervo de 13.000 livros, aproximadamente, além de revistas,
jornais, CDs, slides, mapas e CD Roms. Tem participado do Concurso FNLIJ Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura Junto a Crianças e Jovens de Todo o
Brasil em anos anteriores. Em 1998, foi destaque no 1° Prêmio de Biblioteconomia
Paulista Laura Russo, promovido pela Secretaria Estadual de Cultura de São
Paulo.

Incentivo à Leitura. Escola Municipal Dr. Jaci de Figueiredo. Rua Manoel
Vida, s/n, 37062-460; Varginha, Minas Gerais. A responsável é a professora
Laura Vieira Gomes Costa.

Este projeto é desenvolvido por meio de atividades de leitura de livros,
expressão oral e produção textual e de outras linguagens. Os alunos lêem em
grupo e, em torno do tema lido, produzem um trabalho a ser apresentado. O
trabalho pode ser uma peça teatral, transformação da história em música, poesia,
jogral, jornal, histórias em quadrinhos, paráfrases ou atualização de contos de
fadas inseridos no contexto atual.
Projeto implantado desde 1995 com alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental. Em 1998, foi realizada a 1ª FESTIART, com o desenvolvimento de
diversas atividades culturais, o que culminou com a apresentação dos trabalhos
produzidos pelos alunos. Há produções de alunos em gêneros variados.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual José Bonifácio. Biblioteca da Escola
Estadual José Bonifácio. Av. Coronel Telêmaco Pompei, 120, 36860-000;
Patrocínio do Muriaé, Minas Gerais. Tel./fax: 32 + 726-1353. O responsável é
o aluno do 2º ano do Ensino Médio Osmar dos Santos Figueiredo.

Relato de um aluno do Ensino Médio que conta como assumiu a biblioteca
escolar do Colégio José Bonifácio, em Muriaé, Minas Gerais e as atividades que
desenvolveu para dinamizá-la e incentivar os alunos a lerem. O contato com os
livros acompanha a sua vida. Estuda na escola desde o Ensino Fundamental e em
1998 ajudou a organizar a biblioteca após uma enchente e de lá não saiu mais.
Após um período de trabalho voluntário passou a receber R$65,00 por mês para
assumir a responsabilidade de zelar pela biblioteca. Assim, de manhã até à noite
mergulha nos livros, como estudante e como responsável pela biblioteca.
Dicas de leituras, apresentação de peças teatrais, contação de histórias,
leituras de livros, de outras linguagens, festivais de poemas, músicas e relação de
livros com filmes são as atividades que desenvolve para a dinamização da
biblioteca. Com pilhas de livros na mão, ele interrompe as aulas e comenta sobre
cada um dos livros. Se os alunos não vão à biblioteca, a biblioteca vai até eles.
Isso demonstra a dimensão do trabalho de incentivo à leitura que o aluno realiza.
A biblioteca conta com um acervo variado de 400 títulos e beneficia alunos dos
Ensinos Fundamental e Médio.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual Júlia Kubitscheck. Escola Estadual
Professora Júlia Kubitschek. Rua Jogo da Bola, 120, 39100-000; Diamantina,
Minas Gerais. As responsáveis são as professoras Maria Angélica Coelho
Antunes, diretora, e Adelaide de Almeida Amorim Senra, supervisora
pedagógica.

A escola desenvolve atividades de incentivo à leitura desde 1983 quando
montou o Banco do Livro com a aquisição feita através de compra e de
campanhas de doação junto aos pais de alunos. Em 1997, com o lançamento do
projeto Cantinho da Leitura do Governo do Estado de Minas Gerais, a escola que
já desenvolvia ação similar, pôde dotar cada sala de aula com acervo próprio.
Há atividades diversificadas de leitura, produção textual e expressão oral.
Há obrigatoriedade de leitura apresentada como responsabilidade de ler três livros
por mês. O projeto conta com um acervo de 2.100 títulos para debates e 630

títulos que integram o cantinho da leitura, fitas de vídeo e beneficia 600 alunos da
1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal Lúcio dos Santos. Escola Municipal
Lúcio dos Santos. Rua Antônio Simão Borges, 119, Centro, 38170-000;
Perdizes, Minas Gerais. Tel.: 34 + 663-1350. A responsável é a auxiliar da
biblioteca escolar.

A escola, por intermédio de sua biblioteca escolar, desenvolve há 11 anos a
Noite de Autógrafos para incentivar à leitura e à produção de textos. A atividade
envolve todos os seus alunos. A mobilização dos alunos para freqüentarem a
biblioteca é constante. Lá eles lêem, ouvem histórias, escrevem textos, poemas e
executam trabalhos manuais. Em 1998 criaram um jornal.
A produção poética dos alunos em sala de aula é selecionada e organizada
sob a forma de livro, lançado na Noite de Autógrafos. A capa e o título são
escolhidos por concurso. Na cerimônia são realizadas apresentações pelos poetas
mirins, alunos cujos trabalhos foram selecionados.
O Concurso de Leitura é outra iniciativa que a escola desenvolve há três
anos. Durante três meses, os alunos lêem geralmente um título por dia, emitem
opiniões, mudam fatos considerados indesejáveis e resumem a história. O
encerramento do concurso é também festivo com a apresentação artística dos
alunos, com uma premiação para o aluno que mais leu.

Incentivo à Leitura da E.M.E.F. - Escola Municipal de Ensino Fundamental
Rubens Alves. Escola Municipal de Ensino Fundamental Rubens Alves.
Praça Nicolau Carpintieri s/n, 19800-000; Assis, São Paulo. A responsável é a
professora Ana Maria Bahis Diniz.

O projeto é desenvolvido por meio de incentivo dos professores aos alunos
com pesquisas em jornais, revistas, livros infantis, outros materiais didáticos e

visitas à biblioteca escolar. Há a produção escrita de um aluno, da 1ª série do
Ensino Fundamental, a partir de um livro sem texto.

Incentivo à Leitura da Secretaria de Cultura de Santos. Secretaria de Cultura
de Santos, São Paulo. Av. Senador Pinheiro Machado, 48, 11075-000; Santos,
São Paulo. Tel.: 13 + 233-6086. A responsável é a bibliotecária Maria do
Perpétuo Socorro Resende, chefe da seção Bibliotecas.

As atividades e serviços de promoção da leitura são desenvolvidos pelas
bibliotecas integrantes da Secretaria de Cultura de Santos, São Paulo ou a ela
vinculadas, e inclui uma unidade volante que atua em diferentes bairros. A
Secretaria de Cultura conta com aproximadamente onze espaços culturais e
desenvolve ações cujo tempo varia de 1 a 30 anos e atende cerca de 11.500
pessoas por mês.
A Biblioteca Municipal de Santos conta com um acervo de 30.000 títulos de
gêneros variados além de jornais e revistas. Além dos serviços de consulta e
empréstimos de livros, O Painel Literário, Autor e sua Obra, Espaço Galeria,
Gibiteca e Oficinas de Quadrinhos, Cartoon, Charges, Tiras e Desenho são
projetos que funcionam em caráter permanente. Eles objetivam promover a leitura,
homenagear autores consagrados, criar espaços para novos talentos e propiciar o
contato dos usuários das bibliotecas com novas linguagens; esses projetos
enfatizam a participação do público jovem e o envolvimento das escolas públicas e
particulares de Santos.

Incentivo à Leitura. Escola Estadual Professor Astor Vasques Lopes. Rua
Antônio Soares da Silva, 180, Jardim Brasil, 18200-000; Itapetininga, São
Paulo. Tel.: 15 + 273-1140.

Projeto de incentivo à leitura que traduz o compromisso da Escola Estadual
Professor Astor Vasques Lopes, em Itapetininga, São Paulo, com a qualidade de
ensino. Iniciou-se com um trabalho desenvolvido em sala de aula. A biblioteca

escolar surge de um trabalho coletivo - corpo docente e direção - para repensar a
prática de leitura na escola. Criada a biblioteca, o passo seguinte foi motivar os
alunos a freqüentá-la. O projeto Descobrindo a Biblioteca propiciou a
familiarização com os livros existentes. A leitura das obras de Monteiro Lobato
desperta o interesse pela leitura. A partir de então levar livros para casa passou a
ser rotina entre os escolares.
As atividades desenvolvidas relacionadas à produção de livros e concursos
surgem naturalmente como resultados do processo vivenciado por alunos e
professores.

Criado

em

1996,

o

projeto

conta

com

um

acervo

de

aproximadamente 300 títulos de vários gêneros, sendo que cerca de 200 são de
literatura infantil.

Incentivo à Leitura da Biblioteca Escolar Professora Valéria P.B. Andrade.
Biblioteca Escolar Professora Valéria P. B. Andrade. Escola Municipal José
Américo Lomeu Bastos. Rua Lincoln Correia da Silva, s/n, Morro do Abeu,
23900-000; Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 365-1175, ramal 2281.
As responsáveis são as professoras Maria Sebastiana M. Palmeira e Vera
Lúcia M. Pimenta.

Dinamizar a leitura dos escolares é o objetivo maior do projeto.
Semanalmente, as bibliotecárias trabalham com uma turma de Ensino
Fundamental em torno de atividades diversificadas; inclui-se aí a interseção da
leitura com disciplinas que compõem o currículo escolar. Leitura de livros, vivência
de outras linguagens, construção e reconstrução de textos são realizadas para
desenvolver nos alunos a expressão oral, a escrita e o senso crítico. Os textos
escritos e ilustrados evidenciam o processo em que os alunos vivem e denotam o
esforço destes na sua própria formação como leitores e autores de seu dizer.
A biblioteca conta com acervo de 1.024 títulos, com predominância para a
literatura infantil e juvenil e atende, mensalmente, cerca de 3.000 alunos do 1º e 2º
segmentos do Ensino Fundamental.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual José Inocêncio da Costa. Escola
Estadual José Inocêncio da Costa. Rua Cesário Mota, 756, Centro, 15990000; Matão, São Paulo. Tel.: 16 + 282-1767. E-mail: jic@uol.com.br As
responsáveis são as professoras Regina Aparecida Ferraz Vendramini,
diretora e Magda Luglio Panegocci, coordenadora pedagógica.

A Escola Estadual José Inocêncio Costa desenvolve ações de incentivo à
leitura por meio da Melhoria da Qualidade de Ensino e do Jornal em Sala de Aula,
dois projetos implantados em 1992 que passaram a integrar o planejamento
pedagógico da escola. A ação Melhoria da Qualidade de Ensino estimula a leitura,
interpretação e a produção de textos com atividades realizadas em sala de aula e
através das feiras de livros promovidas pela biblioteca escolar. É o momento em
que os alunos visitam a biblioteca, acompanhados dos professores para
conhecerem o acervo.
O Jornal em Sala de Aula, subsidiado em sua origem pela Folha Educação
do jornal A Folha de São Paulo, passou a ter assessoria da Universidade do
Estado de São Paulo, Campus Araraquara, São Paulo e objetiva familiarizar os
alunos com a leitura jornalística.

Incentivo à Leitura da Escola José Enrique Rodó. Escola Municipal José
Enrique Rodo. Rua Poços de Caldas, 209, 21321-570, Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. A responsável é a professora Ana Maria Fonseca.

Atividades diversificadas de leitura e produção textual são realizadas em
sala de aula e na biblioteca escolar. A atividades A Produção Literária entre
Amigos propicia aos escolares da 3ª série do Ensino Fundamental assumirem a
autoria compartilhada de textos que, organizados em forma de livros, passam a
circular em todo o colégio.

Incentivo à Leitura Escola Estadual São Sebastião. Escola Estadual São
Sebastião. Av. Venezuela 515, Bairro Santa Cecília, 35180-000; Timóteo,

Minas Gerais. Tel.: 31 + 847-1577. A responsável é a professora Maria das
Graças de Matos.

O trabalho de incentivo à leitura na Escola Estadual São Sebastião, em
Timóteo, Minas Gerais é realizado por meio de projetos que envolvem alunos e
professores. Alguns têm a participação ativa dos pais dos escolares. Realizados,
anualmente, desde 1993, os projetos propiciam aos alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental atividades de leitura de livros, apresentação de obras lidas
através de maquetes, peças de teatro, produção textual, júri simulado com
integração de disciplinas e pesquisas.
Foram encaminhados, também, os projetos Gente Consciente: da Escola
que temos para a Escola que queremos, Agenda da Paz, Criando o Jornal
Escolar, além da descrição de inúmeras ações na área de leitura. O projeto Gente
Consciente..., iniciativa da Secretaria de Educação de Minas Gerais, visa
incentivar alunos da rede estadual de ensino a desenvolverem projetos de
integração com a comunidade escolar. Ele premiou trabalho da escola com o
mesmo título que foi desenvolvido com alunos da 1ª série do Ensino Médio, com o
objetivo de motivar a leitura, através da correspondência dos alunos com outras
escolas e escritores. Os livros enviados pelos autores foram lidos e serviram de
base para outras atividades. O Gente Consciente... foi premiado ainda no
concurso da Editora Melhoramentos: A Professora Muito Maluquinha.
Houve também a participação no concurso Viagem Nestlê pela Literatura e
a pesquisa A Escola de Ontem e a Escola de Hoje que resgata a história da
Escola. Há uma relação de 70 títulos de literatura brasileira para jovens e adultos,
livros didáticos, paradidáticos e de apoio ao professor.

Incentivo à Leitura na Escola São José. Escola Estadual São José. Rua
Wilson Teixeira Gonçalves, s/n, 36260-000; Alto do Rio Doce, Minas Gerais.
Tel./fax: 32 + 345-1248. As responsáveis pelo projeto são: a professora
Ondina Marina Fortuna Dias Abreu (leitura); Marlene Oliveira Melo, Josélia

Paixão da Costa e Rosângela Maria Azevedo Abreu (ações da Biblioteca
Escolar Comunitária Wilson Teixeira Gonçalves).

A escola tem desenvolvido, desde 1994, ações mais efetivas na área da
leitura de livros, produção textual e de outras linguagens por meio de projetos
coordenados por professores e os responsáveis pela biblioteca. Há o projeto de
hemeroteca e leitura Se Você não lê de onde virá o seu Saber?; informações
sobre a comemoração do Dia do Livro e sessões lítero-musicais.
A Biblioteca Escolar Comunitária Wilson Teixeira Gonçalves atende à
escola e à comunidade onde a mesma está inserida; possui 3.200 leitores
inscritos, sendo que 914 alunos matriculados. Conta com um acervo de cerca de
10.000 livros de literatura infantil, juvenil, brasileira, americana, alemã, francesa,
italiana, espanhola, didáticos, paradidáticos de apoio ao professor.
Os projetos, ações e o trabalho da biblioteca têm estimulado os alunos a
produzirem pequenas peças teatrais, histórias em quadrinhos; a se familiarizarem
com jornais e revistas e a lerem mais livros. A média de leitura na escola é de 3,5
livros lidos por aluno durante o mês.

Integração e Dinamismo. Escola Municipal de Educação Infantil Estado de
Minas Gerais. Rua São João, 106, Vila Nova, 11529-160; Cubatão, São Paulo.
Tel.: 13 + 362-6314. A responsável é a professora Walquíria Lopes.

Relato de trabalho desenvolvido pela professora Walquíria Lopes em sala
de aula, cuja metodologia é baseada no construtivismo de Piaget, com os aportes
teóricos da professora Emília Ferreiro. O projeto foi criado e desenvolvido a partir
da história clássica João e Maria, selecionado pelo interesse demonstrado pelas
crianças, após o manuseio de vários livros de literatura infantil. As atividades,
tendo como tema gerador a história, foram realizadas com o objetivo do
desenvolvimento global das crianças nos aspectos sociais, cognitivos e afetivos.
Através da música, contação de histórias, desenho de livre expressão,
experiências de ciências, dramatização e produção de textos, os escolares

vivenciaram exercícios de observação, comparação e relação referentes às
disciplinas de Português, Matemática, Ciências Sociais, Educação e Movimento,
Recreação e Artes Cênicas, Plásticas e Musicais. Na dramatização, a história
sofreu alterações feitas pelas próprias crianças, com a inclusão de animais que
falavam e flores cantoras para que todos pudessem participar.

Leia Lourdes. Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourdes Ortiz. Rua
Ricardo Pinto, 129, 11035-171; Santos, São Paulo. Tel.: 13 + 236-9989. As
responsáveis são as professoras Maria Lúcia Duarte Peres, Rita de Cássia
Silva Alberola e Renato Figueira Borgomoni.

Trabalho que incentiva a leitura e a produção de textos em sala de aula e
na biblioteca da escola. O planejamento dos professores é elaborado com ênfase
em atividades diversificadas de leitura de livros, de exercícios de escrita e de
outras linguagens. Desenvolvido desde 1998, o projeto beneficia alunos de 1ª à 4ª
séries do Ensino Fundamental. Há uma lista de 22 títulos de literatura infantil e
de periódicos utilizados no trabalho.

Leitura. Escola Estadual Professora Jair Barth. Rua Engenheiro José Sidney
da Cunha, s/n, Jardim Bela Vista, 18207-720; Itapetininga, São Paulo. Tel.: 15
+ 271-1250.

A partir da constatação das dificuldades de escrita e leitura dos alunos da
Escola Estadual Jair Barth, em Itapetininga, São Paulo, os professores decidiram
investir num projeto de leitura para despertar nas crianças o gosto pela leitura.
Seria a partir da leitura que os alunos adquiririam técnicas e conhecimentos para
desenvolver um texto escrito e um bom entendimento em todas as disciplinas.
O trabalho é Iniciado com a seleção de um livro com pequenos textos. O
aluno leva para casa o livro para ler, juntamente com um caderno para registrar
em poucas palavras seu entendimento sobre o tema. À medida que os alunos se
familiarizam com o trabalho, os livros também ficam mais densos. A seleção dos

livros, que era feita pelos professores, passa a ser escolha dos alunos. A escola
conquistou, a partir do trabalho realizado, uma sala nova que foi transformada em
biblioteca.
Os escolares começam a produzir livros e os mesmos são expostos. Todos
os professores se motivam e trabalham diferentes linguagens em sala de aula. A
criação da biblioteca é uma necessidade que surgiu no desenvolvimento do
trabalho.

Leitura - Construção Subjetiva e Social do Conhecimento. Colégio de
Aplicação Pio XII. Colégio Comercial da Academia São Luiz. Campinas, São
Paulo. O responsável é o professor Antônio Luís Risso. Av. Nossa Senhora
de Fátima, 1.128, apto. 74, Condomínio Taquaral, Taquaral, 13090-001,
Campinas, São Paulo. Tel.: 19 + 252-4745 e 992-2224.

Projeto de leitura baseado em periódicos jornalísticos e revistas, valendo-se
também de textos poéticos para trabalhar a intertextualidade. Desenvolvido há 10
anos com 170 alunos do Ensino Médio e Técnico do Colégio de Aplicação Pio XII
e do Colégio Comercial da Academia São Luiz, de Campinas, São Paulo, o projeto
foi difundido em 99 escolas técnicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo.
A metodologia descrita propicia um trabalho de leitura crítica integrada à
vida local e do país junto aos jovens. O professor dá informações sobre o editorial
a ser trabalhado e os alunos fazem pesquisas para encontrá-lo e confrontá-lo com
outros sobre o mesmo tema. Utiliza também a charge e a tira que são escolhidas
pelos alunos devido à relação que têm com o tema dos editoriais, relação que
muitas vezes não é percebida nem compartilhada. Todo esse trabalho envolve
leitura, pesquisa, debates; propicia o diálogo dos alunos com os textos e com os
autores que os produziram e marca o papel do professor como mediador desse
diálogo.
Há uma manifesta preocupação em não onerar financeiramente os alunos.
Para isto, estabelece-se que o material de leitura deve ter uma ou duas páginas

para propiciar o acesso de todos. O professor apresenta a sua exposição em
linguagem acadêmica; fundamenta seus argumentos com aportes teóricos de
autores citados em bibliografia de referência.

Leitura e Criatividade. Escola Estadual Severino Pereira da Silva. Vila
Operária, s/n, Cimento Paraíso, 28250-000; Italva, Rio de Janeiro.

Projeto realizado a partir da sala de leitura de uma escola estadual. Em
1998, para dinamizar as atividades de leitura foi realizado, por meio de oficinas, o
1° Seminário de Leitura - Leitura e Criatividade. O Seminário propiciou o
desenvolvimento de uma série de atividades. De um modo geral as crianças leram
e ouviram histórias, recriaram e ilustraram textos.
Os resultados positivos tornaram o Seminário uma atividade permanente da
Escola. De acordo com os professores, os alunos estão mais interessados em
procurar a sala de leitura, tornaram-se mais criativos nas suas produções e mais
dispostos ao trabalho em grupo. O trabalho beneficia alunos da alfabetização à 8ª
séries do Ensino Fundamental.

Leitura e Escrita. Escola Municipal Othon Reis Fernandes. Rua Sete, 170, Bairro Verde Vale, 27280-000; Volta Redonda, Rio de Janeiro.

Projeto pedagógico da Escola Municipal Othon Rui Fernandes, criado a
partir de diagnóstico de sua realidade que apontou altos índices de evasão,
repetência e falta de interesse pelo trabalho escolar. Fundamentada em Vygotsky,
Piaget e Emília Ferreiro, a nova prática privilegia o conhecimento trazido pela
criança como conteúdo e é realizada com o objetivo de levar o aluno a tornar-se
leitor e autor, incentivado a ler e escrever sem medo de errar. Trabalhos
diversificados com diferentes tipos de textos estão descritos na metodologia
apresentada.
O planejamento pedagógico da escola prevê a organização de cantinhos de
leitura, trabalho com músicas, dramatização, jornal falado, organização de

bandinha, campanha para a aquisição de livros, empréstimo de livros, correio na
escola, concurso de poemas, trabalhos sobre diferentes tipos de texto e
exposição.

Leitura Multidisciplinar. Escola Municipal de 1º e 2º Graus Presidente Raul
Soares. Rua José Teixeira de Oliveira, 585, Santa Cruz, 32 350-020; Betim,
Minas Gerais. Tel.: 31 + 592-0222.

É uma intervenção realizada no processo de leitura dos escolares. As
atividades planejadas, com o envolvimento de todos os professores, foram
realizadas semanalmente. A cada semana, uma disciplina foi priorizada e o
docente responsável foi incumbido de selecionar textos e recursos que
permitissem, ao mesmo tempo, trabalhar os conteúdos curriculares e exercitar as
práticas leitoras. Os trabalhos foram realizados em grupos diversificados, o que
permite, dessa forma, novos contatos e intercâmbio de experiências. A utilização
de textos atuais foi uma estratégia utilizada para motivar aos alunos.
A avaliação do projeto apontou melhoria no rendimento escolar dos alunos
e possibilitou que a leitura deixasse de ser vista como tema da disciplina de
português e passasse a ser considerada como responsabilidade de todos, porque
é básica para o processo educativo.

Leitura na Sala de Aula - Vencendo Desafios. Escola Estadual Fernando
Lobo. Rua São Mateus, 784, 36025-001; Juiz de Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 +
232- 5799. As responsáveis são as professoras Léia Vieira de Souza Lima e
Maria das Graças Miranda Furtado.

O projeto foi iniciado em 1995, com o objetivo de formar o aluno - leitor
numa perspectiva interdisciplinar da leitura. Há envolvimento dos professores de
diferentes áreas, participantes de cursos e seminários por considerarem a leitura
condição fundamental para o processo educativo. Assim, em cada disciplina, os
conteúdos curriculares são trabalhados com recursos de várias linguagens.

A biblioteca escolar, reativada pelos professores, tem apoiado práticas
leitoras em salas de aula, além de dinamizar suas atividades de empréstimo de
livros. No sentido de retomar a sua função comunitária inicial, os alunos são
estimulados a levarem livros para pais e familiares. Atualmente, conta com 6.000
livros incluindo os de apoio pedagógico, jornais, revistas e diversas publicações.
Todos os alunos, 1.345 do Ensino Fundamental e 345 do Médio noturno, são
beneficiados pelas ações desenvolvidas. O projeto se constitui em um relato dos
desafios enfrentados pelos professores no caminhar da formação do aluno-leitor.

Lendo até Pensamento. Colégio Estadual Presidente Dutra. Antiga Estrada
Rio - São Paulo, km 49, 28851-970; Seropédica, Rio de Janeiro. As
responsáveis são as professoras Glória Lídia Oliveira Franco (Rua Elipse
Alta, 07, 23851-970; Seropédica, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 682-1019) e Denise
Lunes Rodrigues de Almeida. Rua Elisse Alta, 11, 23851-970; Seropédica, Rio
de Janeiro. Tel.: 21 + 682-1154.

Projeto de incentivo à leitura, dirigido às alunas do Curso de Magistério; tem
como meta a leitura de pelo menos quatro livros. Operacionalizado por encontros
denominados bate-papo entre leitores, envolve coordenadores do projeto,
professorandas e pessoas da comunidade. Nesses encontros doze participantes
são sorteados e tecem comentários sobre os livros lidos. Há dados estatísticos
consolidados a partir de questionários aplicados para aferir o número de livros
lidos, quem gosta de ler e quem passou a gostar após participar dos encontros. O
trabalho é desenvolvido desde 1998 com turmas de formação de professores.

Lendo, Criando e Contando. Biblioteca Anísio de Azevedo. Escola de
Educação Comunitária - Sociedade Educacional da Guanabara. Av.
Engenheiro Richard, 116, Grajaú, 20561-090; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 577-4546. Tel./fax: 21 + 577-3452.

Este trabalho é desenvolvido pela biblioteca de uma escola particular que
incentiva alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental a criarem sua própria
história. Para tanto, lêem, ouvem, interpretam e criticam textos. A professora ajuda
na discussão e orienta a criação. Na 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental, o
trabalho é baseado em livros de literatura infantil. Na 3ª e 4ª séries, os alunos
além dos livros infantis, pesquisam em livros didáticos e utilizam a internet.

Lendo, Criando e Crescendo. Biblioteca Pólo Professora Maria Lúcia
Figueiredo Teixeira. Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo. Rua
Nair Alves de Lima, s/n, Bairro José Lima; 28360-000; Bom Jesus do
Itabapoana, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 831-9008 e 831-3355. A equipe
responsável é formada por Marinéia Leonardo, Rita Cássina Costa Siqueira,
Márcia Cristina Pereira da C. Souza e Cláudia Teixeira Pessanha.

Projeto de incentivo à leitura, promovido pela Biblioteca Pólo Professora
Maria Lúcia Figueiredo Teixeira do Instituto de Educação Eber Teixeira de
Figueiredo, Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Junto ao Instituto funciona
o Colégio de Aplicação. A Biblioteca Pólo foi criada em 1997 e aglutina em torno
de si outras bibliotecas escolares para dinamizar, informar e integrar as unidades
ao sistema estadual do Rio de Janeiro.
Há um momento de leitura com o desenvolvimento de atividades de leitura
de livros, dramatização, música, dobraduras, desenhos, colagens, produção e
relato oral de textos. Os livros são escolhidos sem interferência de professores e
as fichas de leitura não são obrigatórias. As atividades descritas envolveram
alunos do Colégio de Aplicação, do Curso de Magistério e contaram com o apoio
de um acervo de gêneros variados que compreende 6.200 livros.

Ler. Secretaria de Educação e Cultura de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Av.
Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, 24445-000; São Gonçalo, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 607-1020, ramal 235. Tel./fax: 21 + 607-1164.

O programa Ler criado em 1997, pela Secretaria de Educação e Cultura de
São Gonçalo, Rio de Janeiro, promove uma política de leitura. Além disso, há um
calendário que indica atividades diversificadas de leitura de livros, de expressão
oral e produção textual para o dia-a-dia nas escolas. Realiza, periodicamente,
eventos que envolvem artistas e intelectuais com importante inserção comunitária.
O professor, responsável pelo programa na unidade de ensino, é o agente
de leitura e difusor da política de leitura em cada escola. Os agentes de leitura
participam de encontros periódicos para planejamento e avaliação do trabalho.
Nas escolas, devem orientar a criação de projetos de leitura; utilizar diferentes
tipos de linguagem e atender de forma específica a determinados segmentos da
população para valorizar e divulgar o trabalho de escritores, poetas e intelectuais
da comunidade.
Os documentos apresentados referem-se aos anos de 1997, 1998 e 1999 e
dizem respeito a seminários, rodas de leitura e cursos realizados. São recortes da
imprensa local; divulgam as ações do programa e fotografias de atividades
realizadas. Participou do 3º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo
à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil.

Ler é mais Importante que Estudar. Biblioteca David de Carvalho. Escola
Municipal Celuta das Neves. Rua Igarapé, 391, Bairro de Lourdes, 35680-205;
Itaúna, Minas Gerais. Tel.: 37 + 3242-3131. As responsáveis são as
professoras Ivony de Souza Faria, Ione Teresinha de Araújo e Neuza Gomes
da Fonseca.

O projeto, com o nome sugestivo Ler é Mais Importante que Estudar, usa
uma frase de Ziraldo, e demonstra a preocupação de tornar a Biblioteca Escolar
David de Carvalho um espaço atraente para os leitores sem, no entanto,
desprezar seu papel técnico junto à escola. O documento enviado demonstra a
integração efetiva entre a biblioteca e a sala de aula. Professores e bibliotecárias
trabalham em conjunto para garantir a qualidade do ensino. A Hora do Conto,

apresentação de peças teatrais sobre textos lidos, visitas de escritores e
exposição de novos livros têm conquistado novos leitores.
São destacadas atividades como a exploração da lenda O bicho da seda,
de Pierre Cardin, com a canção Roda Vida, de Chico Buarque; O Português da
Rua vai à Escola, atividade que propiciou aos alunos perceberem a variação do
uso da língua e o Incentivo à Leitura de Clássicos, como referência três obras de
Shakespeare, adaptadas e ilustradas pelos alunos. O projeto iniciado em 1995
possui um acervo de 5.174 títulos, sendo que 3.313 de literatura infantil, juvenil e
para adultos e beneficia os alunos do Ensino Fundamental.
Há informações de atividades realizadas em 1998 e 1999. O trabalho é
muito bem documentado com texto de alunos, fotografias e vídeos. Tem
participado do Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
Junto a Crianças e Jovens de Todo o Brasil em anos anteriores.

Ler, Ouvir, Contar e Cantar o Rosto da Biblioteca Escolar. Biblioteca Escolar
Vânia Resende. Escola Municipal Professor Paulo Rodrigues. Rua Mato
Grosso, 1.527, Santa Maria, 38050-050; Uberaba, Minas Gerais. Tel.: 34 + 3148125. Os responsáveis são a direção e os professores.

Trabalho desenvolvido pela Biblioteca Escolar Vânia Resende da Escola
Municipal Professor Paulo Rodrigues, em Uberaba, Minas Gerais, criado em 1994:
Clube de Leitura Maurício de Souza. A partir dessa iniciativa são desenvolvidos
vários subprojetos. O Clube de Leitura Maurício de Souza possui diretoria eleita
por voto direto. O seu regimento prevê, além das normas de funcionamento,
excursões às livrarias, bibliotecas e museus; sessões de vídeo; gincanas;
comemorações de datas culturais, cívicas e implantação da Hora da Leitura.
Há um trabalho na área do folclore que preserva as manifestações culturais
da região e na literatura infantil e promove o resgate dos contos de fada no
cotidiano escolar. Atividades de incentivo à leitura e produção de texto como
Pequeno Escritor e SOS Leitura dinamizam o clube de leitura e o jornal da escola
Comunicação é Vida divulga seus trabalhos. As ações de incentivo à leitura

contam com o acervo da biblioteca escolar que compreende 4.980 títulos de
literatura infantil e juvenil, além de livros de pesquisa, didáticos, de apoio ao
professor, jornais e revistas e beneficiam os alunos de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental.

Ler para Recriar e Transformar. Escola Municipal de Ensino Fundamental
Padre Manoel da Nóbrega. Av. Beira Mar, 1392, Jardim Casqueiro, 11530-080;
Cubatão, São Paulo. Tel.: 13 + 362-6292. A responsável é a professora
Celeste Ferreira da Costa.

O projeto incentiva à leitura e à produção textual; explora a linguagem
jornalística, a poética e a fábula através da confecção de jornal, produção de texto
a partir de fotos, de poemas e de transformação da linguagem das fábulas em
histórias em quadrinhos. Nessas atividades os alunos são levados a observar,
relacionar e comparar as diferenças existentes entre as linguagens e a trabalhar
conteúdos de diferentes disciplinas.

Levando a Biblioteca à Praça. O trabalho é desenvolvido pela Biblioteca
Pública Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco (Rua Orozinbo
Ribeiro s/n° Centro - CEP: 27.330.420 - Barra Mansa - RJ) sob a
responsabilidade das professoras Cátia Maria Macedo Peres e Mariangela
Neiva Barcellos.

Projeto iniciado em 1995, com o objetivo de redimensionar a Biblioteca
Pública Municipal de Barra Mansa, Rio de Janeiro; propicia atendimento
diversificado para públicos específicos. Levando a Biblioteca à Praça insere-se em
outro projeto: O Corredor Cultural que possibilita a divulgação, na cidade, bairros e
distritos de manifestações culturais da população mediante uma programação
variada.
Há o desenvolvimento de atividades de leitura, contação de histórias - hora
do conto, fantoche, teatro, cineminha e oficinas que se realizam quinzenalmente

nos espaços públicos, além daquelas que cotidianamente são desenvolvidas na
biblioteca. Segundo as responsáveis, a formação de leitores se revela nos dados
estatísticos de empréstimo de livros; evidenciam um aumento significativo de um
ano para o outro: de 29.377 empréstimos (período de junho, 1997 a maio, 1998)
para 35.331 (junho, 1998 a maio, 1999). O projeto conta com 1.395 títulos de
literatura infantil e juvenil.

Livros Literários. Escola Municipal Embaixador Martins Francisco. Rua
Antônio Alves de Oliveira, s/n, 36200-000; Barbacena, Minas Gerais. A
responsável é a supervisora pedagógica Aparecida Eliane Fontes.

O presente trabalho consiste em incentivar a produção textual a partir da
leitura de livros infantis e juvenis. As atividades de leitura são realizadas em sala
de aula e, semanalmente, na biblioteca escolar. As práticas leitoras vivenciadas
criam as condições para que os alunos produzam textos que, organizados sob a
forma de livro, integram o acervo da escola.

Mala de Leitura. Projeto de Ensino e Extensão da Escola Fundamental do
Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais

UFMG.

Avenida Antônio Carlos, 6.627, Campus Pampulha, 31270-901; Belo
Horizonte, Minas Gerais. A equipe responsável é formada pelas professoras
Mônica Dayrell e Miriam Chaves; pela monitora Elessandra H. Ribeiro; sob a
coordenação da professora Narriman Conde.

O projeto Mala de Leitura, implantado desde 1997, pretende melhorar as
práticas de leitura no contexto escolar, resgatar o espaço da literatura infantil e
juvenil no processo de formação humana. Tem acontecido em escolas municipais,
estaduais e no Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG. Com o nome Livro na Mala participou do 3º Concurso
FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura Junto a Crianças e Jovens
de Todo o Brasil.

São três malas de livros de literatura infantil - cerca de 80 livros de autores
consagrados por mala - que são levadas por professoras às creches, cursos e
eventos. São as mulheres da mala, como chamam as crianças, que contam
histórias e as aproximam do mundo mágico da literatura. Terminada a leitura, a
mala é aberta, o que inaugura um momento de intimidade com os livros. A visita é
semanal. Encontros mensais com educadores das escolas são realizados com o
objetivo de engajá-los no trabalho com a literatura infantil.
Os resultados positivos são muitos e significativos: mudança de postura de
professores e alunos em relação à leitura, dinamização de bibliotecas escolares,
inauguração de cantos de leitura em cada classe e formação de grupo de
contadores de histórias integrado por alunos do Centro Pedagógico da UFMG.

Mala Literária. Grupo Técnico do Departamento Geral Pedagógico da
Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti. Av. Presidente
Lincoln, 899, 25555-200; São João de Meriti, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 6512630. A responsável é a professora Maria de Fátima de Almeida Rocha. Rua
Honório Hermeto, 46, Pavuna, 21520-230; Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 474-1221
e 99586384.

Projeto criado em 1997, que contribui para a melhoria da qualidade do
ensino no incentivo à leitura junto aos alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental das escolas municipais de São João de Meriti. A Secretaria de
Educação do Município mantém uma mala com livros de literatura infantil que, em
sistema de rodízio, percorre as escolas e permanece 15 dias em cada uma. Cabe
à escola a responsabilidade pelo transporte da mala. Ao devolvê-la, a escola
deverá colaborar com o projeto na doação de dois livros.
Durante a permanência na escola são desenvolvidas atividades de leitura
de livros, produção de textos, cartazes sobre o tema dos livros lidos e expressão
oral. A mala é composta por 213 livros, em sua maioria de literatura infantil.

Muito Prazer... Lendo e Escrevendo. A Contribuição do Brinquedo no
Processo de Alfabetização. Escola Municipal de Educação Especial Princesa
Isabel. Praça Getúlio Vargas, 50, Vila Couto, 11500-000; Cubatão, São Paulo.
A responsável é a professora Claudia Elaine Olivetti Rodrigues.

Projeto de pesquisa que busca uma alternativa de alfabetização com o
resgate do brinquedo e de jogos para crianças com necessidades educativas
especiais, valendo-se da pesquisa - ação como metodologia de trabalho. A
utilização dos jogos no processo educativo propiciou um trabalho diversificado
com contos, fábulas, histórias e jornais. Iniciada em 1996 a pesquisa foi
desenvolvida num universo de 15 alunos na faixa etária compreendida entre 8 e
14 anos.

Nação Brasileira - Construção Coletiva. Escola Estadual do Bairro Jardim
das Palmeiras. Rua das Pombas, 931, 38412-254; Uberlândia. Minas Gerais.
Tel.: 34 + 238-6646. Fax: 34 + 238-7676. A responsável é a professora Maria
Aparecida Oliveira Costa. Rua das Orquídeas, 263, Cidade Jardim, 38412142; Uberlândia, Minas Gerais.

Este projeto atendeu a uma proposta da Secretaria Estadual de Educação
de Minas Gerais, para implantar nas escolas, de forma permanente, momentos
destinados ao debate sobre a formação do povo brasileiro. Conforme a proposta,
haveria premiação para o melhor cartaz e textos de alunos do Ensino
Fundamental. O trabalho na escola iniciou-se com debates entre os professores, o
que permite uma ação interdisciplinar. Os debates foram levados às salas de aula.
Para a produção de texto e cartaz, os alunos pesquisaram, leram,
debateram e fizeram entrevistas. As estratégias metodológicas foram adotadas
como prática permanente na escola. O projeto apresenta bibliografia e vídeos
utilizados referentes a problemas da realidade brasileira.

Uma Oficina de Textos em Sala de Aula. Escola Estadual Almirante Barroso.
Praça Duque de Caxias, s/n, Benfica, 36090-060; Juiz de Fora, Minas Gerais.
Tel.: 32 + 22-5421. A responsável é a professora de português Márcia de
Oliveira Campos. Rua Espírito Santo, 1.465/403, C, Centro, 36016-200; Juiz de
Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 211-7377.

O projeto desenvolve o hábito e o gosto pela leitura, melhora a
comunicação oral, valoriza a linguagem como forma de integração e leva à
compreensão do texto. A metodologia utilizada é centrada na oficina de textos,
propicia à aproximação com o livro. São realizadas atividades de leitura, narrativa
sobre os livros lidos, dramatização e produção de textos.
Segundo os resultados apontados, os alunos lêem mais, dez livros por ano,
em média. Os textos melhoraram, as dramatizações estão mais ricas e os mais
tímidos estão participando dos trabalhos. Há a utilização de 500 livros
paradidáticos, 05 enciclopédias, jornais e revistas e 08 títulos de referência.

Poesia na Praça. Os responsáveis são Jairo Silva, Marisa F. Machado, Nelzia
de Castro Soares, Gilberto J. Soares, Manoel C. da Silva, Edmo Moares e
Celma Abreu. Rua Uberlat, 13, 21864-000; Carmo, Rio de Janeiro. Tel.: 24 +
537-1162. É desenvolvido na Praça Getúlio Vargas, Carmo, Rio de Janeiro.

Iniciativa de pessoas da comunidade, a fim de valorizar e divulgar os
autores locais e nacionais; ao mesmo tempo, incentiva à leitura e à produção
literária dos alunos da cidade de Carmo, Rio de Janeiro e promove exposições em
praça pública.
Participou dos concursos anteriores, sendo premiado em 2º lugar no 1º
Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil, realizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A
iniciativa surgida em 1991 se constitui, hoje, em um programa permanente, uma
referência na vida cultural da cidade, reconhecido nacional e internacionalmente.

Os relatórios mostram que há empréstimo de livros, homenagens a
escritores, poetas e incentivadores da leitura. São incentivadas também a
participação em eventos da cidade e uma integração com as escolas do município
e cidades vizinhas. A praça continua se transformando, aos domingos, num livro
aberto à população e os varais de poesia cada ano que passa, mais firmes e
fortes:
A
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São os sonhos dos poetas." (Celma de A . Abreu)

Poetas Esquecidos. Escola Municipal Professora Edir Frayha. Av. Dr. Samuel
do Prado Brandão, s/n, 37701-970; Poços de Caldas, Minas Gerais. A
responsável é a professora de língua portuguesa e literatura Claúdia Petra
do Carmo.

A valorização dos poetas do passado e o conhecimento de suas obras é a
principal proposta do projeto. O trabalho pretende também valorizar a leitura e
levar os alunos a expressarem seus sentimentos por meio da poesia. Começou
com a leitura de poemas nas salas de aula sem citar autores, o que despertou
interesse crescente. Em seguida, houve a leitura de poetas selecionados por
turma, em torno dos quais foram realizadas pesquisas, debates, exposições,
desenhos e reportagens. A avaliação foi contínua.

Ponto de Partida. Escola Estadual Nair Miranda. Rua Vicente F. de Oliveira,
38 / 99, 29185-000; Fundão, Espírito Santo. Tel.: 27 + 267-1280. A responsável
é Maria Aparecida de Oliveira, sob a coordenação de Angela Maria Vieira de
Oliveira e Cleusa Amaral.

Duas vezes por semana, pela manhã ou pela tarde, alunos e professores
vivem os seus momentos de leitura. São 20 minutos por turno, de leitura
silenciosa. É da vivência desses momentos e dos interesses que aí afloram que as

professoras organizam as suas aulas e selecionam atividades durante o ano
letivo.
Dramatizações, poemas, contação de histórias, produção de textos,
confecção de jornais são atividades previstas. Inicialmente foi preciso aumentar e
diversificar o acervo da biblioteca escolar, carente de livros infantis e juvenis. Com
pouco ou nenhum recurso, a estratégia utilizada foi buscar a contribuição no
comércio local. Dinheiro arrecadado, livro comprado. A partida é dada e o caminho
tem se feito, passo a passo.
Iniciado em junho de 1994, o trabalho beneficia alunos da 1ª à 4ª séries do
Ensino Fundamental e conta com um acervo disponível, após campanhas de
doação, de 381 livros de literatura infantil e juvenil, além de livros didáticos, jornais
e revistas.

Por uma Biblioteca Sempre Viva. Biblioteca Vinícius de Moraes. Escola
Estadual Adalberto Ferraz. Rua Luiz da Silva, 50, Bairro São Gabriel, 31980000; Belo Horizonte, Minas Gerais. Tel./fax: 31 + 493-1749. A responsável é a
professora Maria Cristina Marquezini Corrêa.

Projeto desenvolvido pela biblioteca escolar para torná-la um espaço de
discussão e interesse de toda a escola, o que garante, assim, o trabalho de
incentivo e promoção da leitura. Ele se iniciou com a organização da biblioteca e
utilizou estratégias de mobilização por meio de dicas de livros lidos, mural
informativo, divulgação de livros novos e visitas às salas de aulas. Aproveita as
referências da mídia e filmes para incentivar a leitura na escola, com um trabalho
em torno de livros cujos temas foram explorados em filmes, séries televisivas,
matérias de periódicos ou integram campanhas de livros didáticos.
O projeto conta com um acervo variado que compreende 1.426 títulos de
literatura. A biblioteca atua desde 1994, sendo que o trabalho descrito foi iniciado
em 1998. Beneficia alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental que não estão
habituados a freqüentar bibliotecas.

Praticontá

Oficina de Leitura e Criação. Praticontá - Oficina de Leitura e

Criação. Rua Mário Viana, 734, apto. 302, Bloco 1, 24241-002, Niterói, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 612-1987 e 625-1648. As responsáveis são as professoras
Rogéria Machado Alvarenga e Josélia B. Alves.

Duas professoras formaram o Praticontá - Oficina de Leitura e Criação para
desenvolverem trabalhos de leitura e de produção textual junto a crianças e
jovens. O projeto é desenvolvido por oficinas organizadas em módulos.
Despertando para a Leitura, Mergulhando no Universo da Leitura e da Escrita e
Explorando os Recursos da Língua Escrita na Produção de Mensagens são os
módulos apresentados com objetivos e estratégias de trabalho definidos. Utilizam
em cada um deles atividades diversificadas de leitura de livros, de outras
linguagens, expressão oral, gestual e produção de textos.
O trabalho é desenvolvido durante 2 horas, uma vez por semana, mediante
o pagamento dos participantes e conta com um acervo de literatura infantil de,
aproximadamente, 500 títulos de vários gêneros.

Projeto de Extensão Cultural da Biblioteca Pública Municipal Luiz Camillo de
Oliveira Neto. Biblioteca Pública Municipal Luiz Camillo de Oliveira Neto.
Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Av. Carlos Drummond de
Andrade, 666, Centro, 35900-025; Itabira, Minas Gerais. Tel./fax: 31 + 8312944 e 831-6313. E-mail: fccda@robynet.com As responsáveis são Zula de
Assis e Sonia Rodrigues.

Este projeto teve início em 1992, para propiciar à comunidade de Itabira,
Minas Gerais, o acesso democrático à leitura e estimular o conhecimento, o gosto
pela leitura e as artes. Destina-se a um público variado, crianças e adultos, com
prioridade para a comunidade periférica da cidade. Trata-se de uma proposta
dinâmica, pelos locais em que os trabalhos acontecem e pelas modalidades de
atendimento ao ouvinte-leitor, percebe-se a preocupação das responsáveis em
atingir um público socialmente excluído. Daí, por exemplo, as Quitandas Literárias

que são realizadas no Mercado Municipal, a Hora do Conto, junto ao grupo de
atendimento psicossocial e o Sarau Poético, com jovens nos bares e praças da
cidade.
É um trabalho que prima pela qualidade e originalidade na escolha de
propostas alternativas para leitores iniciantes, para leitores fluentes e, ainda, para
os não leitores. O projeto desde sua implantação tem o apoio da comunidade
Itabirana e ganhou projeção nacional, citado como referência na área em eventos
culturais. Beneficiou até o momento cerca de 90.000 pessoas e conta com um
acervo de aproximadamente 3.000 títulos de literatura infantil e juvenil.

Programa de Incentivo à Leitura. Secretaria de Estado da Educação de Minas
Gerais. 9ª Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano. Setor
Bibliotecas. Rua Rubi, 63, Bom Jesus, 35170-000; Coronel Fabriciano; Minas
Gerais. Tel.: 31 + 842-1040. Tel./fax: 31 + 842-1653 e 841-3944.

Este programa de incentivo à leitura tem sido desenvolvido desde 1997
junto aos professores da 9ª Superintendência Regional de Ensino de Coronel
Fabriciano, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por meio de
metodologia de empréstimo de livros e cursos de capacitação de professores. O
trabalho também envolve os funcionários. Há a realização de concursos literários.

Programa de Incentivo à Leitura BIBA - Biblioteca Ativa. Biblioteca Mundo da
Leitura. Escola Municipal Paulo Barbosa. Rua Hermínio Pio da Silva, s/n, Vila
Nimartele, 35570-000; Formiga, Minas Gerais. A responsável é a bibliotecária
Sandra C. Costa Prado.

Projeto que incentiva a leitura e a produção textual junto aos alunos do
Ensino Fundamental. Há um cronograma com a indicação de atividades bastante
diversificadas realizadas de fevereiro a novembro. Utiliza uma série de livros de
literatura, fantoches, cinema, música e material de apoio necessário.

Programa de Leitura e Escrita Independentes

PLEI. Secretaria Municipal de

Educação de Montes Claros, Minas Gerais. Av. Cula Mangabeira, 211, Centro,
39401-002; Montes Claros, Minas Gerais. As responsáveis são as pedagogas
Geisa Magela Veloso, Inailde Rodrigues Lopes Braga, Jenny Barbosa e
Sanny Beatriz Wanderley.

O programa prepara professores da Rede Municipal de Ensino de Montes
Claros, Minas Gerais, para desenvolverem práticas de leitura junto aos seus
alunos. Criado em 1998, a partir das ações do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura - PROLER no município, o programa preliminarmente procedeu ao
cadastro, mobilização dos professores e levantamento de sugestões para a sua
implantação. É operacionalizado por meio de oficinas literárias e pedagógicas.
Em 1999, o programa atendeu 500 professores envolveu escolas rurais e
urbanas com um trabalho em torno do texto narrativo, da poesia, dos contos de
fadas, da música, do teatro, das histórias em quadrinhos e da história sem texto.
As oficinas, fundamentadas teórica e metodologicamente, buscam subsidiar a
prática docente; constituem-se em espaços de socialização de experiências e
construção de alternativas de trabalho. A proposta de continuidade, baseada em
avaliações sistemáticas, prevê concursos literários, feiras de livros e grêmios
literários.

Projeto de Leitura. Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre
José de Anchieta. Rua Salgado Filho, 130, 11500-270; Cubatão, São Paulo.
Tel.: 13 + 362-6293. A responsável é a professora Selma Lombardi.

Despertar o gosto pela leitura e incentivar a produção textual são objetivos
que a professora Selma Lombardi tem desenvolvido há anos. A observação das
três classes onde atua e dos interesses dos alunos dá flexibilidade à professora no
planejamento e seleção de temas que são trabalhados com o apoio de textos de
diferentes linguagens. Novos temas relacionados à realidade dos alunos surgem a

partir dos iniciais; e o ciclo de trabalho recomeça com debates, leitura, produção e
reconstrução de textos.

Projeto de Leitura. Escola Municipal Padre José de Anchieta - (Rua Salgado
Filho, 130 CEP: 11.500.270 Cubatão - SP Telefone (13) 362-6293) sob a
responsabilidade da professora Neuza Maria de Paula Santos.

O projeto incentiva à leitura e à produção textual dos alunos da Escola
Municipal Padre José de Anchieta, em Cubatão, São Paulo. Na escola e em
algumas situações fora dela são desenvolvidas atividades de leitura, contação de
histórias, oficina de texto e arte, concurso de frases e textos, leitura, análise e
interpretação de textos jornalísticos, criação de textos narrativos por meio de tiras
dos quadrinhos, exibição de filmes, debates e ilustração de histórias.
A capacidade de observar, comparar e analisar é exercitada em todas as
atividades, o que propicia uma aprendizagem crítica. O trabalho coletivo e a
integração de diferentes disciplinas são priorizados.

Projeto Educativo - Integração dos Alunos do C.A. à 8ª Séries pelo Saber.
Escola Municipal da Garatucaia. Praia de Garatucaia, s/n, 23500-000; Angra
dos Reis, Rio de Janeiro. A responsável é a professora Zelir de Magalhães
Cunha.

Projeto de incentivo à leitura criado em 1998, destinado aos alunos da
alfabetização à 4ª séries; envolve também alunos da 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental. Sem biblioteca e com poucos recursos materiais, a diretora da
escola convidou alunos de 5ª à 8ª séries para implantar um trabalho junto às
turmas das primeiras séries do Ensino Fundamental para que desenvolvessem
várias atividades relacionadas à arte, onde a leitura tem destaque.
Foram realizadas leituras de livros, dramatizações, fantoches, hora do
conto, debates, produção de frases e textos. Apresenta um acervo de 124 títulos,
na maioria de literatura infantil e juvenil.

Projeto Ler - Ciranda Literária. Escola Municipal Dona Gabriela - Pré-escolar
Ensino Fundamental 1ª à 8ª séries. Rua Padre Anchieta, 169, Centro, 38180000; Araxá, Minas Gerais. As responsáveis são as professoras Fabíola
Cristina Melo e Renata das Graças Batista Lima.

O Projeto Ler - Ciranda Literária foi criado em 1993, para resgatar a
literatura na escola, despertar nos alunos o gosto pela leitura, o aprimoramento da
linguagem oral e escrita e o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade. Dele
participaram todas as crianças do Ensino Fundamental. O trabalho é desenvolvido
de forma integrada: biblioteca e sala de aula. Professores regentes da biblioteca e
regentes de sala de aula trabalham com um só compromisso: criar condições para
que a criança inicie a maravilhosa viagem pelo mundo dos livros.
A metodologia é simples, mas coerente com a proposta pedagógica e é
bem desenvolvida. Os livros a serem trabalhados nas salas de aula são
escolhidos pelos regentes da biblioteca e os regentes de sala de aula. Chama a
atenção para a necessidade de o professor gostar de ler para poder desenvolver
nos alunos o interesse pela leitura. As atividades desenvolvidas giram em torno de
dramatizações, da música, da poesia, de receitas e produção de textos que
priorizam as experiências dos alunos. A construção de maquetes, flanelógrafos,
dobraduras e móbiles é uma decorrência natural do trabalho.
O projeto conduziu as atividades escolares para um campo amplo e
surpreendente, ao buscar a arte e a interdisciplinaridade, incentivando a leitura e
aumentando e valorizando o acervo bibliográfico da escola.

Projeto Pedagógico - Tema Gerador A Lenda do Diamante na Caixa Amarela.
Escola Municipal de Educação Infantil Estado de Minas Gerais. Rua São
João, 106, Bairro Vila Nova, 11520-160; Cubatão, São Paulo. Tel.: 13 + 3616363, Ramal 6314. A responsável é a professora Glória de O. Enriquez
Fernandes.

Relato do trabalho desenvolvido em sala de aula em torno da leitura do livro
de literatura infantil A lenda do diamante na caixa amarela, adaptação de Nair
Starling, cujo conteúdo possibilitou trabalhar os 500 Anos do Descobrimento do
Brasil, a diversidade cultural do País, a ética, a cidadania e o meio ambiente. As
atividades ligadas às áreas de artes, linguagem, ciências sociais, matemática,
jogos, brincadeiras foram planejadas levando em conta a realidade das crianças,
seu estágio de desenvolvimento e seus interesses, para estimulá-las a novas
descobertas.
A vivência da dramatização, dos jogos, das lendas, das músicas e de
exercícios de colagem, dobraduras, da pesquisa de jornais e revistas levou os
alunos a observarem e a compararem diferentes tipos de linguagem.

Projeto Sala de Leitura. Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro. Av.
Nossa Senhora do Amparo, 4877, Santa Rita do Zarur, 27288-000; Volta
Redonda, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 346-2012.

Projeto de incentivo à leitura, destinado a alunos da 5ª à 8ª séries, num total
de 989 alunos envolvidos na sua dinamização. Dinâmicas de grupo, empréstimos
de livros, teatro, dramatizações, grupos de poemas, confecção de jogos, livros, e
vídeos são atividades previstas no projeto. O acervo da escola compreende 1.336
livros de diferentes gêneros; há uma lista de 155 títulos de literatura brasileira e
literatura juvenil.

Projeto Voluntário. A responsável é a bibliotecária Angra Barros. Rua
Martins Torres, 484, casa 2, Santa Rosa, 24240-700; Niterói, Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 717-2983. O projeto é desenvolvido desde 1997 na Biblioteca
Infanto - Juvenil, BIJU do IEPIC - Instituto Estadual de Educação Professor
Ismael Coutinho. Travessa Manoel Continentino, 31, São Domingos, 24210150; Niterói, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 717-2983. Fax: 21 + 717-0723.

Projeto que envolve alunos no trabalho da biblioteca, propicia maior
proximidade deles com os livros. Ao mesmo tempo em que os escolares prestam
serviço à escola descobrem novas possibilidades de leitura. Desenvolvem,
também, respeito pelo patrimônio público ao valorizar e preservar o livro e a
biblioteca. A participação de alunos na organização e manutenção da biblioteca é
voluntária, restringe-se a horários que não comprometam as atividades escolares.
Ao executarem esses serviços, os alunos manuseiam livros, fazem críticas,
recomendam a leitura, lêem e criam cada um o seu repertório de leitura. O projeto
é desenvolvido desde 1997; envolve diretamente 20 alunos do Ensino
Fundamental. O acervo da biblioteca compreende 4.328 livros de literatura infantil,
juvenil, didáticos, paradidáticos e de apoio ao professor.
O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho participou do 3º
Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura Junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil com o projeto Descobrindo, Lendo e Incentivando com o
Baú de Idéias, trabalho desenvolvido na sua biblioteca.

Quem Lê Sabe. Biblioteca Pública Municipal Dona Mariúcha. Estrada Parque
Nacional, 1619, 27580-000; Itatiaia, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 352-1178.

Trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Itatiaia, Rio de Janeiro,
criada em 1997, junto aos alunos das escolas municipais, que prioriza a produção
textual. Os escolares são incentivados a lerem e a produzirem textos que,
organizados sob a forma de livros, são expostos na Feira de Livros e Artes de
Itatiaia - FLAI, evento realizado anualmente. Após a exposição, os livros passam a
integrar o acervo da biblioteca que compreende cerca de 800 títulos, que inclui a
produção dos alunos.

Reescrita de Histórias Infantis. Escola Municipal Paulo Freire de Guarujá. Av.
Tancredo Neves, s/n, 11400-000; Guarujá, São Paulo. Tel.: 13 + 386-6119. A
responsável é a professora Ieda Cristina Tavares.

O projeto propicia aos alunos da 2ª série do Ensino Fundamental a
oportunidade de estabelecerem relações entre a leitura e escrita no que diz
respeito ao processo criativo, à estrutura do texto, ortografia e pontuação. São
utilizados contos de fadas e/ou contos infantis contemporâneos.

O Regime Militar (Pós 64) sob a Perspectiva da História Local: Uberlândia,
Minas Gerais. O responsável é o professor Sérgio Paulo Morais. Rua
Francisco Sales, 763, Bairro Oswaldo; 38400-440; Uberlândia, Minas Gerais.
Tel.: 34 + 234-8409. Escola Estadual do Bairro Jardim das Palmeiras;
Uberlândia, Minas Gerais.

Uma proposta de pesquisa em Arquivos Públicos. Iniciativa do professor de
História do Ensino Fundamental Sérgio Paulo Morais que foi desenvolvida em
1997 e resultou na edição de um jornal escolar, por iniciativa dos alunos, que se
mantém até hoje. A reflexão sobre o regime militar brasileiro é feita sob a ótica da
história do município. O trabalho proporcionou aos alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental a realização de pesquisa no Arquivo Público e no Centro de
Documentação da Universidade.
A proposta estimula a leitura crítica, a pesquisa histórica e a própria
produção escrita. As estratégias metodológicas adotadas na iniciativa tornaram-se
permanentes na prática pedagógica do professor.

Sala do Conto. Departamento de Educação e Cultura do Guarujá. Rua Santo
Amaro, 292, Vila Maia, 11410-070; Guarujá, São Paulo. Tel.: 13 + 354-9999. A
responsável é a professora Eunice Cristina Cruz dos Santos, coordenadora
da pré-escola.

O projeto criado em 1993 estimula à criação de salas de contos nas escolas
de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Guarujá, São Paulo, no
sentido de desenvolver a habilidade de expressar idéias, de ouvir, apreciar,
compreender e interpretar histórias.

O Surpreendente Mundo das Palavras. Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professora Nísia Mercadante do Canto Andrade. Rua Atanásio
Medeiros, s/n, Vila Maria Isabel, 19800-000; Assis, São Paulo. A responsável
é a professora Kátia Andrade Inez. Rua José Pereira, 80, COHAB Assis, III,
19800-000; Assis, São Paulo.

Projeto de incentivo à leitura que propiciar aos alunos maior contato com
livros, jornais e outras formas de texto escrito. As atividades desenvolvidas
vinculadas à leitura e à produção de textos são bem diversificadas e produtivas. A
hora do conto, a leitura de textos variados e as visitas à biblioteca escolar, com
escolha livre de livros, que após lidos são relatados em voz alta, têm permitido
desenvolver a leitura, a linguagem oral e gestual. O trabalho com receitas
culinárias tem propiciado à exploração de conteúdos de diferentes áreas.
O projeto desenvolvido desde 1998 atende alunos das primeiras séries do
Ensino Fundamental e utiliza o acervo da biblioteca escolar que compreende 265
títulos de literatura infantil, didáticos, jornais e revistas. Conta, ainda, com o acervo
da biblioteca volante da Secretaria Municipal de Educação de Assis, que faz
rodízio entre as escolas municipais.
A avaliação do projeto apontou a melhoria do domínio da leitura e da
compreensão de textos, o enriquecimento do vocabulário, além de demonstrar o
prazer de ler que os alunos têm adquirido com o exercício de práticas leitoras.

Teatro de Bonecos e Mímica na Escola. Cia. Zéflávio Teatro de Animação.
Caixa Postal 11.007/CNB, 70077-980; Brasília, Distrito Federal. Tel.: 61 + 9686811. Livraria Veredas. Rua Oswaldo Pinto da Veiga, 315, subsolo, loja 1,
27261-010; Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 342-1947. Fax: 24 + 3422843.

Com o patrocínio da Livraria Veredas, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, o
grupo de teatro e mímica tem se apresentado nas escolas públicas e particulares,

para familiarizar seus alunos com essa linguagem. O trabalho foi iniciado em 1996
e já beneficiou 25.000 alunos da pré-escola à 4ª séries do Ensino Fundamental.
Ao participar do Concurso, José Flávio Sena, o responsável pelo grupo de
teatro reconhece que o projeto não trata especificamente da leitura de livros, mas
diz que gostariam de divulgar o trabalho, desenvolvido em Volta Redonda para a
FNLIJ e para o PROLER, onde uma livraria e um ator bonequeiro estão
comprometidos com a democratização da leitura e tem se empenhado em formar
leitores.

Tecendo a Cidadania - Ser Cidadão. Escola Centro Escola Dimensão e
Espaço. Rua Saldanha Marinho, 310, Centro, 28013-022; Campos dos
Goytacazes, Rio de Janeiro. A responsável é a professora Martha Jorge
Moreira. Rua Tenente Cardoso, 873, Bloco 03, apto. 605, 28030-240; Campos
dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 722-7081.

O presente projeto é desenvolvido por uma escola particular, por meio de
ações que valorizam a cidadania. Apresenta um cronograma com objetivos
agrupados em grandes temas relacionados ao cidadão, em torno dos quais são
previstas atividades diversificadas de pesquisa, leitura de livros, de outras
linguagens, expressão oral e de produção textual.

O Uso da Literatura na Escola de Ensino Fundamental

Considerações

sobre a Prática Docente. CIEP Professora Célia Martins Mena Barreto. Rua
Magnólia, s/n, Bangu, Rio de Janeiro. A responsável é a pedagoga Aline dos
Santos Franca. Av. Brasil 17.191, Bloco 03/302, Irajá, 21241-051, Rio de
Janeiro.

Registro de trabalho desenvolvido no Ensino Fundamental, com a utilização
de livros de literatura infantil, onde a busca da autonomia dos escolares é uma
constante. No processo de elaboração do registro, a autora pensa na sua própria
formação de sujeito leitor. O trabalho desenvolvido em 1997 integrou o Projeto

Pedagógico Bangu Conta sua História, promovido pelo CIEP Professora Célia
Martins Mena Barreto (Rua Magnólia s/n° Bangu, Rio de Janeiro) que objetivava
retomar a identidade cultural dos alunos por meio de uma aproximação entre a
escola e a comunidade.
Cada turma ficou responsável por uma oficina relacionada ao tema geral. À
professora coube No Caminho da Roça. Atividades de leitura, visitas a sítios
antigos, construção coletiva de textos e resgate da história do município por
depoimentos de pessoas comuns foram vivenciadas, para a aplicação dos
conteúdos curriculares. O acervo disponível foi o do CIEP Professora Célia
Martins Mena Barreto e o da própria autora, que compreende livros de literatura
infantil, e de fundamentação teórica para o trabalho com crianças e com leitura. O
trabalho da professora aponta alternativas metodológicas para iniciativas de
promoção da leitura.

Viajando pela Leitura. Escola Estadual Padre Alfredo Kobal. Rua Miguel
Gonçalves s/n, 36893-000; Miradouro, Minas Gerais. Tel.; 32 + 753-1077. Os
responsáveis são Éber Ferreira de Souza, diretor; Ana Maria Martins
Meireles, supervisora pedagógica; Lígia Maria Martins Meireles, Eugênio
Pacelli Faria de Souza, professores; Rosália de Paiva Cunha, Maria de Fátima
Andrade, supervisoras e Márcia Mary da Silveira Rabelo, professora
bibliotecária.

A Escola Estadual Padre Alfredo Kobal, em Miradouro, Minas Gerais, ao
reconhecer as dificuldades de leitura evidenciadas no Ensino Fundamental,
desenvolveu ações de incentivo na área. A revitalização da biblioteca é
considerada prioritária. Para tanto, desenvolveram trabalho de mobilização dos
alunos e professores e organizou atividades bem diversificadas: dramatização,
montagem de peças teatrais, reprodução de textos em quadrinhos, aquisição de
novos livros e sua divulgação, organização de feira cultural interdisciplinar,
festivais de poemas e criação de jornal Planeta Escola. O jornal se constitui em

um espaço onde os alunos divulgam os seus trabalhos, realizam entrevistas, falam
de novidades científicas, tratam de assuntos atuais e dão Dicas de Leitura.
As ações realizadas desde 1998 beneficiam os alunos da escola, cerca de
1.500 matrículas efetivas e conta com o acervo da biblioteca escolar

Biblioteca

Irmã Jesuína que compreende aproximadamente 1.300 livros de literatura infantil,
juvenil, clássicos, literatura brasileira, contos, poemas, didáticos, paradidáticos e
de apoio ao professor.

5) Região Sul

A Alfabetização através da Literatura Infantil. Escola de Ensino Fundamental
Antônio Alves Ramos. Sociedade Vicente Palloti. Av. Presidente Vargas, 115,
97020-001; Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tel.: 55 + 223-1372. A
responsável é Nilta Fátima Handertmarch Graciolli.

Alunos de alfabetização, desde o início do ano letivo, são levados a
manusear livros em sala de aula e na biblioteca da escola. Todos querem saber o
que dizem os livros. A contação de histórias é o passo seguinte. Em torno da
história, novas atividades se desenvolvem relacionadas à leitura de livros infantis,
a outras linguagens, além da construção de palavras, frases e textos. O livro de
literatura infantil Dona Lagarta Pipoca, da Gráfica e Editora Pallotti, de autoria da
responsável pelo projeto, tem sido utilizado como incentivo para os alunos
produzirem o seu texto: Todos somos escritores.
A feira multidisciplinar, realizada de dois em dois anos, e o jornal Elo
Escolar abrem espaços para os alunos apresentarem suas produções.
O projeto, criado no início de 1998, beneficia alunos de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental e envolve professores regentes de classe, de informática e o
responsável pela biblioteca escolar. O acervo utilizado é o da escola que
compreende 1.500 livros de literatura infantil e 1.000 de literatura juvenil, além de
material de apoio.

Alfabetização através de Histórias Infantis e Literatura. Colégio Estadual
Tomaz Edison de Andrade Vieira. Rua das Tipuanas, 621, Borba Gato, 87030130; Maringá, Paraná. As responsáveis são as professoras Venância Batista
de Souza e Maria Aparecida Dias (literatura e alfabetização através de
histórias infantis); Maria da Conceição Klososki Michels, Márcia Quinhoneiro
Sadowski, Elza Caroli Reis, Marli Cassari, Orlanda Camargo Costa e Regina
Célia Argeli (alfabetização através de histórias infantis).

São dois projetos interligados: alfabetização através de histórias infantis e
projeto de literatura. O primeiro inicia com contação de histórias e em torno dos
temas são desenvolvidas atividades de expressão oral, gestual, e produção de
textos, de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança.
O projeto de literatura propicia à criança conhecer o universo literário e as
suas manifestações. Por meio de aulas, o trabalho se desenvolve em etapas:
iniciação ao tema do livro, leitura e depoimento dos alunos sobre o texto. As
atividades variam de acordo com a série: desenhos, painéis, produção de textos
individual ou coletiva, confecção de flores, animais ou personagens do livro,
dramatizações e comparação de várias adaptações de um mesmo trabalho
literário.
Todas as turmas possuem caixa de leitura com, no mínimo, 100 livros que o
aluno pode ler em sala ou levar para casa. Os projetos, desenvolvidos desde
1994, beneficiam alunos da alfabetização à 4ª séries do Ensino Fundamental e
contam com um acervo de 1.800 livros, além de 15 coleções de conhecimentos
gerais. Do total, 1.000 livros são de literatura infantil e 600 de literatura juvenil.

Aluno que Lê, Aluno que Sabe. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação. Av. Independência, 150, Bairro Flor da Serra,
85885-000; Serranópolis do Iguaçu, Paraná. Tel./fax: 45 + 236-1122. E-mail:
serrranopolis@net.com.br A responsável é a professora Diana M. Schenatto
Bertin.

Concurso promovido desde 1998 pela Secretaria de Educação e Cultura e
Esportes de Serranópolis do Iguaçu, no Paraná com o objetivo de premiar o aluno
que leu o maior número de livros de literatura infantil. O prêmio é entregue
segundo critérios pré-estabelecidos, envolve escolares de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental do município.
A premiação é uma surpresa. Os alunos da 3ª e 4ª séries para poderem
participar, também, do sorteio de uma bicicleta terão que ler no mínimo 15 livros.
Para a leitura, os alunos contam com o acervo das bibliotecas escolares que, no
município, têm um total de 652 títulos de literatura infantil.

Autor

Escola. Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, Santa

Catarina. Departamento de Ensino, Divisão de Ensino Fundamental. Rua
Conselheiro Mafra, 656, sala 503, 88010-102; Florianópolis, Santa Catarina. A
responsável é a professora Neuza Cristina Rodrigues.

Projeto desenvolvido junto à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis,
Santa Catarina, em parceria com a Fundação Franklin Cascaes de Cultura e a
União Brasileira de Escritores de Santa Catarina, com objetivo de incentivar a
leitura literária. O trabalho é feito com os professores, ao mesmo tempo em que
são enviadas às escolas obras literárias de escritores catarinenses. Os
professores, com base nos momentos de capacitação, adequam a metodologia à
realidade de suas turmas. Autores comparecem às escolas para discutirem o
trabalho em torno de sua obra.
Em 1998 foram desenvolvidos cinco momentos de capacitação sobre a
literatura infantil e juvenil, a importância da leitura no Ensino Fundamental, o conto
e crônica e a dramatização de textos literários. Cada tema foi explorado com
exercícios práticos e fundamentação teórica. Um dos momentos foi dedicado à
literatura catarinense.

Biblioteca. Escola Básica Municipal Paquetá. Rua Padre Antônio Eising, 291,
Paquetá, 88350-000; Brusque, Santa Catarina. Tel.: 47 + 351-8414.

Este projeto criado em 1996 tem o objetivo de investir na leitura de livros
para a melhoria da produção escrita dos alunos. O funcionamento da biblioteca
escolar foi organizado para propiciar o atendimento às diferentes turmas do
colégio. São realizadas leituras de livros infantis em torno das quais são
desenvolvidas atividades diversificadas de expressão oral e produção escrita. São
atividades que levam o aluno a observar, comparar, relacionar e interpretar.
O trabalho é desenvolvido com alunos do Ensino Fundamental, com
prioridade para a pré-escola e as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental.
Além do atendimento aos alunos da escola, a biblioteca atende à comunidade
onde está localizada. A biblioteca possui um acervo diversificado de 1.492 livros
de literatura infantil, juvenil, didáticos, paradidáticos, enciclopédias, de livros de
apoio ao professor e religiosos.

Biblioteca Ambulante. Secretaria Municipal de Educação de Major Gercino,
Santa Catarina. Rua José de Souza, 44, Centro, 88260-000; Major Gercino,
Santa Catarina. Tel.: 48 + 273-1122. A responsável é a professora Enedite
Coelho Bambinetti, Secretária Municipal de Educação.

Trata-se de uma biblioteca montada em uma unidade móvel que visita as
escolas municipais de Major Gercino, Santa Catarina, mediante planejamento
prévio desenvolve atividades relacionadas à leitura e a outras expressões
culturais. Teatro, teatro de bonecos, leitura e contação de histórias, jogos e
brincadeiras com os alunos e professores são atividades desenvolvidas.

Biblioteca Criança Esperança. Biblioteca Irmã Dulce da Escola Municipal
Vereador Florindo Pellizari. Praça Rui Barbosa, 01, CEP: 85.301.070,
Laranjeiras do Sul, Paraná. As responsáveis são as bibliotecárias Jane
Aparecida Lazare e Irene Nogueira.

O presente projeto é desenvolvido pela biblioteca escolar. Mantém
atividades diversificadas de acordo com as turmas. Para as primeiras séries são
realizadas contação de histórias e interpretação das mesmas pelos alunos,
utilizando recursos variados, os alunos das outras séries freqüentam regularmente
a biblioteca com horários distribuídos por turmas.

Biblioteca Móvel. Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Timbó,
Santa Catarina. Av. Gétulio Vargas, 700, Caixa Postal 04, 89120-000, Timbó,
Santa Catarina. E-mail: pmtimbo@brazanet.com.br A responsável é a
professora Melânia Aparecida Strey, dirigente da Secretaria.

Um veículo tipo Kombi com quatro caixas de livros infantis funciona como
uma biblioteca itinerante, que visita as escolas do Município de Timbó, em Santa
Catarina, mediante um planejamento prévio. Em torno de cada visita se
desenvolvem atividades diversificadas de leitura e de produção de texto.
O projeto, desenvolvido desde 1997, utiliza um acervo de cerca 2.000 livros.
Uma professora foi contratada para desenvolvê-lo em cada unidade de ensino. O
trabalho beneficia alunos e professores de Educação Infantil e das primeiras
séries do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Clube Leitura. Escola Estadual Castelo Branco - Ensino Fundamental. Rua
Mato Grosso, 100, 85743-000; Conciolândia Pérola D' Oeste, Paraná. Os
responsáveis são os professores Salete Schmidt Rutkauskis e Domingos
João Ribeiro.

O Clube da Leitura consiste numa aula de 50 minutos dedicada à leitura,
precedida de cartazes para motivação. Os livros são retirados da biblioteca para
serem lidos no horário do clube. O acervo da biblioteca é de 1.350 obras de
literatura, 114 gibis, revistas e oito jornais. Há ainda enciclopédias e Atlas. O

trabalho envolveu toda a escola, 420 alunos da 1ª à 8ª séries, 20 professores, dois
diretores e demais funcionários.

Conhecendo a Biblioteca / Leitor Nota 10. Secretaria Municipal de Educação
de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Biblioteca Pública Municipal Martinho
Lutero. Rua Espírito Santo, 777, 85960-000; Marechal Cândido Rondon,
Paraná.

Trabalho desenvolvido por biblioteca pública por meio de dois projetos
iniciados em fevereiro de 1998, objetiva maior familiarização com a biblioteca e há
prêmios oferecidos aos leitores que mais lêem no bimestre ou semestre. As
turmas das escolas do município visitam a biblioteca, recebem informações sobre
o seu funcionamento, ouvem histórias e assistem a filmes.
Os cronogramas das visitas são organizados juntamente com as direções
das escolas públicas e privadas. Os leitores premiados têm seus nomes
divulgados no mural da biblioteca e nos órgãos da imprensa local. Participou do 3º
Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil.

Conhecendo a Literatura Gaúcha. Unidade Estadual de Ensino Padre Leo. A
responsável é a professora Maria Helena Pinheiro Ohlson. Rua Honório
Silveira Dias, 1.436, apto. 402, 90540-070; Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Tel.: 51 + 342- 8908.

Projeto desenvolvido desde 1998 com alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental. A professora indica livros e os alunos escolhem os que vão ler
durante o ano. Em torno das leituras feitas são realizadas atividades diversificadas
de leitura e produção textual, que envolvem dificuldades crescentes: confecção de
cartazes que estimulam a vontade de ler, dramatização sobre cenas do livro,
correspondência para autor, resumo da obra, diálogo entre personagens e o
Seminário de Literatura Gaúcha.

O Seminário compreende um trabalho com a biografia do autor,
comentários sobre os elementos que compõem a sua narrativa e pesquisa sobre
hábitos de leitura de professores e alunos. Destaque para as atividades de
pesquisa e as relativas ao contato por correspondência com autores que falam de
sua obra e de seus personagens.

Descobrindo o Mundo Através da Leitura. Colégio Estadual Ivanilde de
Noronha. Rua Rouxinol, 20098, Vila Aparecida, 86706-190; Arapongas,
Paraná. A responsável é a bibliotecária Aparecida Matheus.

Projeto de incentivo à leitura, realizado desde 1997, com a orientação e a
participação de professores de português e da bibliotecária. Com alunos de 1ª à 4ª
séries do Ensino Fundamental trabalha-se com a leitura de histórias infantis. Em
torno dos temas são desenvolvidas atividades de leitura de livros, produção textual
e música. Os alunos da 5ª à 8ª séries visitam semanalmente a biblioteca,
acompanhados de professores, para a retirada de livros e realizam atividades de
leitura em sala de aula.

Descubra um Escritor. Escola Estadual Júlia Wanderley. Rua Domiciano
Rodrigues de Souza, 62, 84930-000, Jaboti, Paraná. Tel.: 43 + 569-1117. A
responsável é a professora Marly Terezinha Rodrigues Bressanin. Rua
Dominiano Rodrigues de Souza, 62, 84930-000; Jaboti, Paraná.

O projeto incentiva alunos a escreverem e a manterem um intercâmbio de
correspondência com autores. Nas cartas enviadas fazem perguntas sobre suas
vidas, fontes de inspiração, obras, etc. O trabalho gerou troca de correspondência
entre escolas, primeiramente no Estado do Paraná, depois com vários estados do
Brasil.
O projeto teve o reconhecimento da Secretaria de Educação do Paraná, do
Programa Qualidade no Ensino Público; mereceu, com isso, publicação nos anais
do projeto Vale Saber. Há o envolvimento de alunos da 5ª à 8ª séries do Ensino

Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. Participou do 3º Concurso FNLIJ Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o
Brasil.

Encontrando o Caminho do Conhecimento. Colégio Estadual Francisco
Ferreira Bastos. Rua Teu-Teu, 275, Jardim Aeroporto, 86702-030; Arapongas,
Paraná. As responsáveis são as professoras Silvana Rocha e Olga Kirylo e a
auxiliar de biblioteca Alves de Lima.

Trabalho de leitura e confecção de cartazes desenvolvidos nas aulas de
Língua Portuguesa como incentivo para os alunos da 6ª série do Ensino
Fundamental lerem. Na 8ª série os alunos escolhem livros de sua preferência,
lêem e elaboram sumários, segundo o roteiro sugerido pelo professor.

Encontro do Aluno com Escritor. Domingas Colombo Jacomini. Rua Olavo
Bilac, 50, apto. 31, 95010-080; Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 +
214-4266. E-mail: dovimaxi@yahoo.com

O projeto tem se desenvolvido há 23 anos em colégios particulares de
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, sob a coordenação de uma bibliotecária,
conseguiu levar 44 escritores consagrados da literatura infantil e juvenil até a
cidade. De 1976 a 1993, o trabalho desenvolveu-se junto ao colégio Nossa
Senhora do Carmo. A partir de 1994 até 1997 no Colégio Leonardo Da Vinci e,
após esta data, no Colégio Dante Alighieri, resultado da fusão do Colégio
Leonardo Da Vinci e Mutirão, todos localizados em Caxias do Sul.
A culminância do projeto se dá pela via do teatro, quando os alunos
dramatizam o tema do livro, sempre com a presença do escritor - autor. É uma
oportunidade de festa no colégio e de bate - papo com o escritor. O trabalho
começa com a indicação dos livros do autor convidado. Após a leitura dos títulos
selecionados, uma série de atividades é desenvolvida em torno dos temas.

Participou do 3º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil.

Eu, Autor de Obra Literária. Escola Municipal de Ensino Fundamental Ildo
Meneghetti. Rua Antônio Maximiliano Cereta, 76, Bairro Ildo Meneghetti,
98600-000; Três Passos, Rio Grande do Sul. Tel.: 55 + 522-2776. As
responsáveis são as professoras Claídes E. Neitzke Vendrusculo, Jane J.
Rader e Sônia Trautenmulher, com o apoio da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e de outros órgãos da comunidade.

As dificuldades apresentadas pelos alunos foram os motivos que levaram
um grupo de Professores de Língua Portuguesa a criarem o projeto de incentivo à
prática de leitura e produção textual. Primeiro foi preciso motivar os alunos e
familiarizá-los com as obras literárias. Concomitantemente, visitas à Biblioteca
Escolar, Biblioteca Pública e Feira do Livro foram realizadas e atividades de leitura
implantadas.
No trabalho de produção textual foram identificados problemas que levaram
os professores a buscarem auxílio teórico. A prática de leitura de cada escolar é
investigada, bem como a de seus familiares. Entrevistas são feitas, analisadas,
debatidas e a história de leitura de cada um é resgatada. Visitas de estudos a
universidades, a museus e pesquisas bibliográficas de renomados autores
gaúchos têm criado uma ambiência leitora.

Experiência de Leitura. Escola dos Colonizadores - Educação Infantil e
Ensino

Fundamental

e

Escola

Estadual

Gonçalves

Júnior

Ensino

Fundamental. Rua 31 de agosto, s/n, Gonçalves Júnior, 84507-000; Irati,
Paraná. A responsável é a professora Iranice Helena Bankersen. Rua
Engenheiro José Maria, s/n, 84507-000; Irati, Paraná. Tel.: 423-3232.

A leitura é atividade fundamental na escola. 111 alunos participam do
projeto, assim como todos os nove professores e cinco funcionários. O trabalho

tem início na pré-escola e envolve até a 4ª etapa do Ciclo Básico de Alfabetização
- CBA (pré - escola e as 1ªe 2ª séries do Ensino Fundamental). Possui biblioteca
cujo acervo ainda não atende às necessidades da escola; por isso é utilizada a
biblioteca da Escola Estadual Gonçalves Júnior.
Há um histórico geral que evidencia o trabalho realizado. Há atividades de
contação de histórias, criação de histórias orais, dramatizações, leitura de livros,
de outras linguagens, interpretação de textos orais e escritos e produções textuais.

Hora de Leitura. Escola Estadual Professor Cezar Botelho. Rua José Ferreira
de Castilho, 110, 87190-000; São Jorge do Ivaí, Paraná. Tel.: 44 + 243-1155. A
responsável é a diretora Yara Barbosa Cavicchiolli.

Projeto criado para dinamizar a biblioteca escolar da Escola Estadual
Professor César Botelho, de São Jorge do Ivaí, Paraná, que passa a fazer parte
de sua proposta pedagógica. Uma vez por semana, durante 50 minutos, alunos,
professores e funcionários lêem livros e vários tipos de textos. Os professores e
alunos levam materiais diversos para apoiar à leitura. Iniciado em 1998, o projeto
tem se fortalecido e reúne professores de português, ciências, educação artística
e inglês.
A Hora de Leitura conta com um acervo disponível de 3.751 livros, a saber,
clássicos da literatura brasileira, livros infantis, juvenis, enciclopédias, histórias do
Estado, além de jornais e revistas.

Importância da Leitura. Colégio Estadual Padre Orestes Preima. Rua
Principal, s/n, Linha Esperança, 84400-000; Prudentópolis, Paraná. Tel.: 42 +
446- 1638. As responsáveis são as professoras Jurita Dambros, Helena
Stasiu Antonio e Eunice S. Pohlode.

O projeto, iniciado em 1998, incentiva a leitura por meio de maior utilização
da biblioteca e atividades diversificadas realizadas em sala de aula. Como
estratégia de trabalho há o resgate do patrimônio histórico e cultural das etnias da

região, justificada pela descendência dos alunos, grande parte é de ucranianos.
As ações desenvolvidas em 1999 estão relacionadas à leitura de livros, relatos
orais dos mesmos, encenações baseadas nas leituras, produção de histórias em
quadrinhos, resumos e slogans.

Incentivo à Leitura. Colégio Estadual Dr. Marins Alves de Camargo. Rua
Bahia, s/n, 87704-040; Paranavaí, Paraná. Tel.: 44 + 423-6062. E-mail:
marins@fornet.com.br As responsáveis são as professoras Luzia de Lourdes
Moriggi e Jandira Goularte de Oliveira.

Projeto criado em 1998, de incentivo à leitura e produção de texto
envolvendo alunos da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Começa com a
seleção de livros de literatura adequados ao nível de desenvolvimento do aluno.
Este escolhe o de sua preferência. A leitura, então, é feita em duas aulas em
ambiente preparado para tal. O aluno se acomoda da maneira que achar mais
confortável e lê embalado por música suave. A partir da leitura feita são
produzidos textos e confeccionados painéis. Os documentos enviados - fotografias
e produções dos alunos - demonstram a realização das atividades descritas. O
trabalho recebe apoio e incentivo da diretora e dos professores da equipe
pedagógica.

Incentivo à Leitura da Biblioteca Escolar Monteiro Lobato. Biblioteca
Monteiro Lobato. Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Rua 05 de Julho,
1.280, 85950-000; Palotina, Paraná. Tel./fax: 44 + 649-5315. As responsáveis
são as bibliotecárias Daguimar Delai Begnini, Verena Heuverroth e Neuza
Gris Weber.

É um trabalho de incentivo à leitura, desenvolvido pela biblioteca escolar
desde 1997, que beneficia alunos dos Ensinos Fundamental e Médio. O trabalho é
desenvolvido no espaço da biblioteca e em salas de aula. A biblioteca desenvolve,
ainda, projetos específicos em torno de livros de literatura infantil, jornais e gibis

com atividades diversificadas da leitura de livros, produção de texto e expressão
oral.
Os livros produzidos pelos alunos a partir desses projetos circulam pela
escola sob a forma de intercâmbio e passam a integrar o acervo da biblioteca. O
acervo é composto por 5.000 títulos de literatura infantil e juvenil, além de um
número significativo de livros de literatura para adulto e enciclopédias, que totaliza,
então, 7.157 títulos. Integram também o acervo: revistas (200), gibis (150) e fitas
de vídeo (154).

Incentivo à Leitura da Biblioteca Pública Júlia Wanderley. Secretaria
Municipal de Educação, Núcleo Regional do Ensino. Faculdade Estadual de
Ciências e Letras de Paranavaí, Paraná. Fundação Cultural de Paranavaí.
Biblioteca Pública Júlia Wanderley. Rua Souza Naves, 1419, 87702-260;
Paranavaí, Paraná. Tel.: 44 + 423-5868. E-mail: cultural@fornet.com.br Site:
www.paranavai.com.br

Os

responsáveis

são

Elmita

Simonetti

Pires

(FAFIPA), Luíza Antônio Gerez Grolli (Biblioteca Pública) e Roberto Simões
(Fundação Cultural).

A Biblioteca Pública Júlia Wanderley, da Fundação Cultural de Paranavaí,
no Paraná, apresenta dois projetos específicos de incentivo à leitura que integram
a sua programação. O Festival Monteiro Lobato desperta o hábito da leitura e
propicia conhecimento sobre a vida e a obra do escritor. Criado em 1998, ano do
cinqüentenário de sua morte, tem a proposta garantida de continuidade nos anos
seguintes.
O Festival envolve alunos da 4ª série do Ensino Fundamental das escolas
públicas municipais e privadas de Paranavaí, Paraná e é realizado em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Paranavaí e Núcleo Regional de Educação.
Sua operacionalização prevê conhecimento das obras indicadas, avaliação
escrita mediante prova e apresentação oral, individual ou em grupo, de trechos
das obras. A escola vencedora recebe o título destaque, a professora uma coleção

completa dos livros do Sítio do Pica-pau Amarelo e os alunos uma viagem à
Curitiba. Em 1998, 14 escolas participaram do Festival, com 420 alunos inscritos,
num total de mais de 1.000 pessoas, entre pais, alunos e professores. Em 1999, o
Festival envolveu 11 escolas, 14 turmas e 500 alunos. Fotografias documentam o
evento.
Outro projeto é Lendo e Contando Histórias, que desenvolve oficinas de
contação de histórias, no espaço da biblioteca, beneficia 220 alunos da 3ª à 4ª
séries do Ensino Fundamental e oito professores de 14 escolas públicas
municipais. As oficinas são dinamizadas pelo Grupo Mmoatia, contadores de
histórias, composto por alunos da Faculdade Estadual de Educação Ciências e
Letras de Paranavaí.

Incentivo à Leitura da Escola Básica Demétrio Bettiol. Escola Básica
Municipal Demétrio Bettiol. Rua Projetada s/n, 88845-000; Cocal do Sul,
Santa Catarina.

A Escola Básica Demétrio Bettiol, em Cocal do Sul, Santa Catarina,
incentiva os alunos do Ensino Fundamental, desde as séries iniciais, à
freqüentarem a biblioteca. Os professores regentes de classe trabalham a leitura
de livros e os conteúdos curriculares, a partir de seus temas. Dois exemplares do
jornal da escola Informativo Bettiol mostram produções escritas dos alunos.

Incentivo à Leitura da Escola de 1º Grau Nossa Senhora da Pompéia.
Promovido pela Biblioteca Tiradentes da Escola Estadual de 1º Grau Nossa
Senhora da Pompéia. Serra Grande, s/n, 95670-000; Gramado, Rio Grande do
Sul. Tel: 54 + 286-8128. O projeto é desenvolvido sob a coordenação da
professora Maria Andréa Tomazelli.

Trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, que atende a alunos da 1ª à
8ª séries do Ensino Fundamental. Uma vez por semana, durante 40 minutos, é
explorado um tema. Em torno dele são realizadas atividades de leitura e

expressão oral. O acervo disponível é de 1.550 títulos de literatura infantil e
juvenil.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual Izelina Daldim Gaiovicz. Escola
Estadual Izelina Daldin Gaiovicz. Rua Presidente Castelo Branco, 375, 84660000; General Carneiro, Paraná. Tel./fax: 42 + 552-1323.

Durante 50 minutos, toda a escola (professores, alunos, direção e
funcionários) lê livros, jornais e revistas. Atividade realizada desde 1994. A escola
mantém uma biblioteca com um acervo de cerca de 2.000 títulos variados e seus
alunos são cadastrados; podem retirar um livro por semana.

Incentivo à Leitura da Escola Francisco de Assis. Escola de 1º e 2º Graus
Francisco de Assis. Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação
do Noroeste do Estado - FIDENE. Rua São Francisco, 501, Caixa Postal 560,
98700-000; Ijuí, Rio Grande do Sul. Tel.: 55 + 332-7505. A responsável é a
professora Elita Maria Bianchi Tessari.

A Escola de 1º e 2º Graus Francisco de Assis, que é particular, apresentou
dois projetos: Poesia: Alunos mostram o que fazem e Feiras de Livros incentivam
a Leitura. As Feiras são realizadas a cada dois anos com a presença de autores.
O projeto nasceu em 1995 e não sofreu interrupção, ao contrário, ampliou-se.
Atividades diversificadas de leitura são desenvolvidas. Os alunos envolvidos lêem
os livros dos autores, discutem e dramatizam suas obras como uma prévia para o
contato direto que irão ter durante a feira. Há programações e notícias da
imprensa sobre as feiras realizadas.
As atividades de leitura são permanentes e adquirem maior dimensão na
fase preparatória das feiras. O projeto Poesia: Alunos mostram o que fazem,
criado em 1995, traz registro de que a poesia é uma atividade constante e há na
escola um investimento significativo na aquisição de livros e periódicos. Há livros e
poemas de alunos, editados pela Editora UNIJUÍ. Os livros resultam do trabalho

cotidiano com o texto poético, com alunos da pré-escola ao Ensino Médio. Leitura
de poemas de vários autores, de diferentes estilos e épocas, interpretações,
discussões e dramatizações são atividades que precedem à produção dos livros.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal Jonas Alves de Souza. Biblioteca da
Escola Municipal Jonas Alves de Souza. Rua Irmão Leandro, 3339, 89253000; Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tel.: 47 + 3760350. A responsável é a
auxiliar de biblioteca Cristina Ferreira.

O presente trabalho é desenvolvido pela biblioteca escolar, iniciado em
1995, com a ampliação ano a ano. No começo, os alunos foram ensinados a lidar
com e a preservar os livros; depois partiram para o trabalho de incentivo e
mobilização para a leitura. Há a hora do conto, os cantinhos de leitura, os
fantoches, as comemorações de datas vinculadas ao livro e à biblioteca.
Realizam, também, um concurso de melhor leitor.
Dentro da perspectiva teórica e metodológica que orienta o trabalho, foi
abolida a obrigatoriedade da leitura. Sem obrigação, a sua prática passou a ser
mais constante. Depoimentos de professores, crianças e mães evidenciam o
trabalho efetivo de incentivo à leitura. O trabalho é documentado também por meio
de fotografias que registram a realização das atividades descritas no relatório. A
biblioteca conta com um acervo de 4.553 livros; 2.462 são de literatura infantil e
juvenil, oferece acesso à internet e atende a alunos do Ensino Fundamental.

Incentivo à Leitura da Escola Pólo. Escola Estadual João Pólo. Rua Três
Saltos Baixos, s/n, 95948-000; Travesseiro, Rio Grande Sul. Tel.: 54 + 2919128. A responsável é professora Patrícia Fernanda Schneider Krahn.

O projeto se desenvolve através de atividades diversificadas. No início de
cada aula é realizada a Roda da Leitura, onde são lidas notícias ou artigos
trazidos pelos alunos e pela professora. Discussão, dramatização, organização de
murais e reescrita da história relatada são atividades geradas pela Roda da

Leitura. Durante dois meses é editado o jornal escolar A União faz a Força com
notícias da escola, comunidade e textos de alunos. O jornal é vendido por um
pequeno preço e o lucro aplicado na aquisição de livros para a biblioteca.
O Cantinho da Leitura, utilizado para leituras semanais, é o local onde os
alunos escolhem o que querem ler; podem no final da aula resumir sua leitura e
compartilhá-la com seus colegas. A hora do conto é momento propício à
integração da leitura com outras linguagens: música, teatro e artes plásticas.

Incentivo à Leitura do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Colégio
Estadual Barão do Rio Branco - Ensino Fundamental e Médio. Rua São
Tomé, 339, 87670-000; Inajá, Paraná. Tel.: 44 + 440-1214.

O trabalho de incentivo à leitura no Colégio Estadual Barão do Rio Branco é
desenvolvido na biblioteca escolar e em salas de aula, destacando-se a Roda da
Leitura, que acontece desde 1996. Inicia com a contação de histórias e são
realizadas atividades de expressão oral, produção de textos e representação sob
a forma de desenhos. O projeto Vovó Sofia integra atividades de leitura. Uma
jovem contadora de histórias da comunidade, periodicamente, vai à escola
caracterizada de velhinha e conta histórias. Os alunos gostaram tanto da
personagem que passaram a escrever-lhe cartas.
Há registro de trabalhos de leitura desenvolvidos junto a alunos portadores
de deficiências visual, auditiva e mental e realização de oficinas literárias. A
biblioteca escolar, a única do município, atende aos alunos e à comunidade e
conta com um acervo satisfatório de livros, segundo palavras da diretora do
colégio. Participou do 3º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Inventivo à
Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil.

Incentivo à Leitura do Colégio Estadual Walmir Ribeiro. Colégio Estadual
Walmir Ribeiro. Av. Missler 989, Distrito Dalbérgia, 89143-000; Ibirama, Santa
Catarina. Tel.: 47 + 352-1024. A responsável é a professora Solange A. B.
Araújo.

A professora Solange Araújo constatou que as práticas de leitura de seus
alunos se resumiam aos conteúdos escolares. Para modificar essa situação ela
passou a promover visitas periódicas à biblioteca escolar. Cada aluno escolhe o
livro de sua preferência para ser lido num prazo de duas semanas. Após a leitura,
o aluno apresenta o resumo do livro lido por meio de uma maquete; explica a
representação feita.
A avaliação considera os aspectos verbais - a explanação do conteúdo e os
visuais - e a representação pela maquete. Os trabalhos são expostos, despertam
o entusiasmo dos autores e a curiosidade dos demais alunos.

Incentivo à Leitura do Colégio Mater Salvatoris. Colégio Estadual Mater
Salvatoris. Rua Padre Fridmundo, 286, 89642-000; Tangará, Santa Catarina.
Tel.: 49 + 532-1036.

O projeto é desenvolvido pela Biblioteca Escolar Padre Fridmundo
Schultzky e em sala de aula; beneficia 750 alunos da Pré-escola ao 2º Grau, com
atividades de leitura, contação de histórias e produção textual. No final de cada
mês, a biblioteca é transformada em Reino Encantado com a apresentação
dramatizada de contos de fada. O acervo disponível compreende 700 títulos
indicados para pesquisa, revistas, jornais e enciclopédias e 750 títulos de literatura
infantil e juvenil.

Incentivo à Leitura do Colégio São José. Colégio Estadual São José. Rua
Nereu Ramos, 137, 89610-000; Herval D' Oeste, Santa Catarina. Tel./fax: 49 +
554-0750. As responsáveis são as professoras Nilde Sabei, Deise Kruhs e
Jucerli de Vargas.

Incentivo de ações de promoção da leitura. Inicia com a mobilização de pais
e alunos. Depois parte para a aquisição de livros e a organização da biblioteca
escolar. De acordo com o cronograma, os alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino

Fundamental visitam, uma vez por semana, a biblioteca e os alunos da 5ª à 8ª
séries do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Magistério têm acesso à biblioteca
diariamente.
O trabalho beneficia 1.437 alunos do Ensino Fundamental, Médio e
Magistério e conta com um acervo de 94 títulos de literatura infantil e juvenil, num
total de 2.546 livros.

Incentivo à Leitura Escola Rene Reis. Escola Estadual Rene Reis. Rua
Vicente de Carvalho, 60, Cajuru, 82940-370; Curitiba, Paraná. Tel.: 41 + 2672946.

O trabalho de incentivo à leitura é desenvolvido através de projetos anuais.
Em 1998 foi realizada a Ciranda de Leitura e em 1999 a Semana da Literatura. As
atividades relacionadas a esses projetos dizem respeito à leitura de livros,
redação, interpretação e produção de textos, palestras, pintura, poesia e teatro.
Isso tem criado e desenvolvido o interesse em visitar a biblioteca escolar,
freqüentá-la e ler.
A prática da leitura permeia o trabalho escolar em que os projetos reforçam
e despertam as atenções das crianças e dos familiares. O trabalho envolve toda a
comunidade escolar, beneficia 460 alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental e conta com um acervo variado de livros de literatura infantil e
juvenil, além de um número significativo de literatura brasileira e estrangeira.

Leitor do Ano. Escola Dom Bosco Tomazina - Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Rua Padre Camargo s/n, Centro, 84935-000; Tomazina, Paraná.
Tel.: 43 + 860-1430. As responsáveis são as professoras Clarice Furine
Cascardo Hito (concurso) e Leila Franco Sanches (aula de leitura).

O concurso Leitor do Ano integra as atividades de promoção da leitura na
Escola Dom Bosco. Inicia-se em 1998 com campanhas de doação para o

enriquecimento da biblioteca e dramatizações de histórias infantis para incentivar
os alunos a lerem.
O concurso dura 6 meses, período em que aumenta o movimento da
biblioteca escolar. No final, o aluno que lê o maior número de livros, com
preenchimento de fichas de leitura, recebe troféu e um livro de presente. A escola
mantém, ainda, a Hora da Leitura, que acontece fora do horário de aula, período
em que os alunos, acompanhados por professor-monitor, desenvolvem atividades
diversificadas de leitura e se exercitam na produção de seus próprios textos.
As ações implantadas contam com um acervo de 1.200 livros de literatura
infantil, juvenil, brasileira, de poemas, contos diversos e revistas. Envolve alunos
de 1ª à 6ª séries do Ensino Fundamental.

A Leitura como Motivação para Produção de Textos dentro de uma Visão
Discursiva. O responsável é o professor Anísio Hykavy. Avenida Teixeira
Soares, 88; 84500-000, Irati, Paraná.

Projeto de pesquisa desenvolvido em 1997, a partir da demanda do Curso
de Especialização em Língua Portuguesa, com o objetivo de analisar as
dificuldades apresentadas pelos alunos da 6ª série do Ensino Fundamental da
Escola Estadual Sagrado Coração, em Irati, no Paraná. Há encontros para
debates entre alunos, pais e professores, para incentivá-los sobre a importância
da leitura. O projeto foi apoiado, ainda, pelo Programa Qualidade no Ensino
Público do Paraná - Projeto Vale Saber da Secretaria de Educação do Estado do
Paraná.

Leitura na Escola. Escola Estadual Graciliano Ramos. Rua Minas Gerais
1.251, 85892-000; Santa Helena, Paraná. Tel.: 45 + 268-1380.

Durante uma aula, de 15 em 15 dias, a comunidade escolar pára suas
atividades e se dedica à leitura. O trabalho é realizado em salas de aulas,
precedido de seleção de livros a serem lidos.

Lelelê. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Lapa. Rua
Cel. Francisco Cunha, s/n, 83750-000; Lapa, Paraná. Tel: 41 + 822-1616, ramal
214. A responsável é a equipe de ensino.

O projeto Lelelê apóia as iniciativas de leitura existentes nas escolas e
incentiva o surgimento de novos trabalhos adequados a cada realidade. Apresenta
uma série de atividades como sugestão para as escolas: utilização de jornais,
revistas, televisão, quadro mural, canto da leitura, criação de bibliotecas e feira da
leitura. O trabalho iniciado em 1997 envolve cerca de 320 professores e 5.400
alunos da Rede Municipal de Ensino de Lapa.

Lendo e Dizendo. Colégio Mafrense. Fundação Universidade do Contestado
UNC Mafra. Av. Presidente Nereu Ramos, 1071, Campus Universitário,
Caixa Postal 111, 89300-000; Mafra, Santa Catarina. Tel./fax: 47 + 642- 3059.
As responsáveis são as professoras Ecléia Gerlach Braz Moreira e Iria
Graciete Weinert Chaves, sob a coordenação da professora Cleide Jussara
Müller.

O programa Lendo e Dizendo, desenvolvido em caráter permanente, integra
uma série de ações de incentivo à leitura do Colégio Mafrense, Mafra, Santa
Catarina. Desenvolvido com poesia, está dirigido a alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental.
Inicialmente, houve a indicação pelos professores de um ou mais poetas e
os alunos escolheram o que iam trabalhar. Após a leitura, eles produziram um
caderno com imagens e fizeram a interpretação dos poemas. O Concurso de
Declamação é uma das etapas do projeto. Os vencedores participam da Tarde de
Poesia promovida pelo Centro de Cultura Rio Negrense. Escritores de renome da
cidade e da região participam do júri.

Ler para Saber. Biblioteca da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças.
Rua 19 de Dezembro, 36, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.: 42 + 422-3592. A
responsável é Cecilia Klosowski da Silva.

Projeto desenvolvido pela biblioteca de uma escola particular, desde 1997;
incentiva nos alunos a prática da leitura crítica por meio de oficinas de leitura e
produção de textos com a utilização de livros e jornais locais. Apresenta um
acervo de 2.704 livros de literatura juvenil e 2.727 de literatura infantil, além de
enciclopédias, revistas e dicionários. Registra um número significativo de
empréstimo de livros.

Ler só por Prazer. Colégio Estadual Vinícius de Moraes - Ensino
Fundamental

e

Médio.

Rua

Roberto

Piaskowiski,

251,

85250-000;

Catuporanga, 85.250-000; Nova Tebas, Paraná. Tel.: 42 + 754-1110. E-mail:
vinicius@paranet.com.br A responsável é a professora Sônia Merith. Rua
Francisco Paulo de Camargo, s/n, Catuporanga, 85250-000; Nova Tebas,
Paraná. Telefone: 42 + 754-1174.

O projeto Ler só por Prazer foi criado em 1998 a partir do diagnóstico das
dificuldades de leitura e escrita nas turmas de 6ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental. Tem como objetivo incentivar na criança o interesse pela leitura e
pela produção de textos poéticos. Relacionar textos com filmes e novelas, realizar
a dramatização de histórias, leitura com escolha livre de livros, contação de
histórias foram atividades realizadas.
Os alunos que mais liam a cada bimestre eram premiados. Uma aula por
semana era reservada para a leitura e começava sempre com declamação de
poemas pelos alunos. Os resultados foram positivos: a leitura passou a fazer parte
das atividades dos escolares e a biblioteca escolar era mais procurada. O trabalho
contou com um acervo variado e de qualidade, com 900 livros de literatura infantil
e juvenil.

Apesar de atuar com aulas de Língua Inglesa, a professora desenvolveu
pesquisas com crianças da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, da 3ª série do
Ensino Médio e seus professores, a fim de verificar como a escola e a família
valorizam e incentivam a leitura.

Ler: Uma Aventura Fantástica. Escola Municipal São Jorge - Educação
Infantil e Fundamental. Av. São Jorge, s/n, Parque São Jorge, 83593-180;
Almirante Tamandaré, Paraná.

Atividades de leitura de livros são realizadas em grupo ou individualmente,
seguidas de apresentação do conteúdo lido por meio de relato oral e
dramatizações. O trabalho, implementado desde maio de 1997, resgatou o projeto
de poesia realizado na escola em 1995 e beneficia alunos do Ensino
Fundamental, principalmente os das primeiras séries.

Levantamento de Critérios para Seleção de Textos para Crianças Jovens.
Universidade da Região de Joinville. Pró - Reitoria de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão, Programa Institucional de Literatura Infantil e Juvenil
PROLIT. Campus Universitário, Bom Retiro, 89201-972; Joinville, Santa
Catarina. Tel./fax: 47 + 461-9000. A responsável é a professora Sueli de
Souza Cagneti. Rua XV de Novembro, 3435, 89216-201; Joinville, Santa
Catarina.

Tel.:

47

+

453-0135.

Tel./fax:

47

+

453-0593.

E-mail:

cagneti@netkey.com.br

Relatório da pesquisa ocorrida no período de 1997 e 1998, quando foi feito
um levantamento de critérios para a seleção de textos para crianças e jovens. O
trabalho continuou com o levantamento das produções literárias contemporâneas
para crianças e jovens que revisitam os contos clássicos: formação de blocos para
leitura de contraste. A proposta prevê a exploração de livros infantis e juvenis
agrupados por temas. Os blocos de leitura contêm a obra original e as modernas
versões da temática.

A pesquisa-ação é utilizada como metodologia; envolve crianças e jovens e
conta com cerca de 100 livros, em sua maioria de literatura infantil.

Literatura e Alfabetização: do Plano do Choro ao Plano da Ação.
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

UNISINOS. Av. Unisinos, 950,

93022-000; São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 590-8139. E-mail:
jsaraiva@midias.unisinos.tche.br O projeto foi desenvolvido por uma equipe
de professores, pesquisadores bolsistas da Universidade do Vale dos Sinos
- UNISINOS, Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras FAPA, do Fundo de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do SUL - FAPERGS sob
a coordenação da professora Dra. Ignez Assmann Saraiva.

Projeto que visa promover ações sistemáticas de leitura com pesquisadores
da Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras - FAPA,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, professores da Rede Pública
de Porto Alegre e da região do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. Centra-se na
articulação da literatura com o processo de alfabetização, se constitui em resposta
ao resultado de diagnóstico realizado com alunos e professores da Rede Pública
que apontou causas para o insucesso do trabalho com a leitura na escola, e, por
extensão, com a literatura.
A metodologia privilegia o diálogo, a convivência e a troca de saberes entre
professores e pesquisadores, sedimentados pela realização de seminários. Os
temas dos seminários dizem respeito à compreensão das funções do texto literário
no processo de formação do sujeito leitor; ao desenvolvimento de roteiro de leitura
de textos narrativos e poéticos; à produção textual e sua análise e à avaliação de
todo o processo.
Há produções de alunos envolvidos no projeto, o que evidencia a
efetividade da proposta apresentada que, sem dúvida, constitui-se em referência
para o trabalho na alfabetização. O trabalho beneficia 33 professoras
alfabetizadoras e alunos da Rede Pública de Porto Alegre, Novo Hamburgo,
Campo Bom, Esteio, Montenegro e São Leopoldo e tem a participação da

UNISINOS, da FAPA e do Fundo de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do SUL FAPERGS e Secretarias Municipais de Educação.

A Literatura e a Arte vão às Praças. Secretaria Municipal de Cultura de Irati.
Rua Coronel Pires, 286, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.: 42 + 423-1118, Ramal
241249. Tel./fax: 42 + 423-2474. Parceria com o Departamento de Cultura, a
Biblioteca Pública Municipal, o Colégio São Vicente de Paulo, o Centro
Universitário de Irati - CEUIR e o Rotary Club - 19 de dezembro.

Projeto que leva a Biblioteca Pública Municipal às praças da cidade de Irati,
no Paraná, para que dessa forma o gosto pela leitura e por outras expressões
culturais seja despertado nas crianças. São realizadas atividades diversificadas e
fotografias registram as atividades de teatro, contação e representação de
histórias, mímica e oficinas de confecção de brinquedos.
O projeto foi desenvolvido em 1998 e 1999 com a realização de 5 eventos e
o apoio de um acervo de 301 títulos de literatura infantil.

Oficina Literária. Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente CAIC Emigdio Pianaró. Rua Alcebíades Afonso Guimarães, s/n, Águas
Claras,

83602-210;

Campo

Largo,

Paraná.

Tel.:

41

+

392-1773.

A responsável é a professora Marcela Aparecida Enik Silva, diretora do
subprograma Cultura do CAIC.

A Oficina Literária objetiva a melhoria do rendimento escolar dos alunos
envolvidos, resgata a importância da leitura e de sua função social na formação do
leitor crítico, atuante e transformador. O projeto, iniciado em 1998, tem execução
prevista até 2000 e beneficia os alunos da Escola Municipal Mauro Portugal e
Escola Estadual Albina Novak Muginoski, além da comunidade.
Na realização das oficinas estão previstas atividades variadas de leitura e
escrita, tais como: leitura e produção de livros, textos, poemas, jogos,
dramatização, vídeo, histórias em quadrinhos, jogral, dramatização musical com

apoio de 1.800 livros de literatura infantil, 3.000 livros de literatura juvenil, além de
outros materiais necessários às atividades previstas.

Pequeno Escritor: Produção e Aceitação da Leitura. As responsáveis são
Geny Clarice C. Miranda e Anaiá Sandra Zaleuski. Rua Marcílio Dias, 56,
99700-000; Erechim, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 + 522-1255 e 321-1922.

Pesquisa com o objetivo de buscar alternativas para o estímulo à leitura e à
produção textual. Operacionalizada em etapas, engloba: criação inicial de textos
pelos alunos, análise e fornecimento de subsídios para os professores
trabalharem a correção dos erros semânticos, fonéticos e textuais, em sala de
aula; noite de autógrafos como estímulo ao trabalho dos alunos e reescrita de
textos. Amplamente divulgado, o trabalho resultou em sete obras escritas por
escolares.

Pequenos e Grandes Autores. Escola Municipal São Francisco. Rua São
Francisco, 25, Bairro São Francisco, 89609-000; Luzerna, Santa Catarina.
Tel.: 49 + 523-1614. A responsável é a professora Evaine Desidério.

O projeto, iniciado em 1998, incentiva à leitura e à produção textual dos
alunos da Escola Municipal São Francisco e integra outras ações em
desenvolvimento na área. Sua primeira ação é a transformação da biblioteca
escolar, em que a rotina dá lugar a uma série de atividades de leitura e expressão
escrita.
Todos os professores trabalham a leitura em sala de aula, familiarizam os
escolares com a linguagem de suas áreas específicas. A história do município é
resgatada com a formação de um acervo de fotos e objetos doados por famílias
locais. Lendas e fatos são narrados por moradores antigos da cidade, em sua
maioria avós dos alunos. As crianças e jovens são incentivados à produção de
textos e à interpretação de histórias. Nesse trabalho, eles utilizam textos
consagrados e atuais.

A produção das crianças é valorizada com a confecção de livros para a
Feira de Produção Literária. Os pais ajudam, com costuras, bordados, recortes de
personagens para ilustrarem os livros. O Francisquinho, informativo escolar, é
outra iniciativa que registra e divulga o trabalho dos alunos. Nele, as crianças lêem
suas produções e se reconhecem como autores. Participou do 3º Concurso FNLIJ
Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo
o Brasil, com o projeto Criando ando... Produzindo... indo. O acervo disponível
compreende 950 livros de literatura infantil, 130 de literatura juvenil, revistas em
quadrinhos, infantis e científicas.

A Poesia na Escola - Talentos Ocultos. Escola Estadual Jesus Divino
Operário; Ponta Grossa, Paraná. Escola Estadual Espírito Santo; Ponta
Grossa, Paraná. A responsável é a professora Luzia Rita Chincoviaki. Rua
Forel, 115, Bairro Oficinas, 84045-370; Ponta Grossa, Paraná. Tel.: 42 + 2293162.

O projeto desenvolve a capacidade criadora do aluno, sua expressão oral e
escrita e o gosto pela leitura de poemas. Elege a poesia como forma de acesso à
leitura. A meta do trabalho é a produção de um livro, com isso, a professora inicia
suas atividades com a aquisição de livros de poemas para formar uma biblioteca
poética. A partir da leitura desses livros, os alunos produziram seus textos
poéticos. Foram lidos vários autores brasileiros que se constituíram em fonte de
inspiração dos novos poetas.
O caminho percorrido até à produção do livro foi documentado passo a
passo. No final, o lançamento do livro, momento em que pais, alunos e
professores se uniram e prestigiaram o trabalho concluído. A auto-estima dos
alunos aumentou e eles têm se sentido capazes de criar e de se expressar. O
projeto foi desenvolvido no ano letivo de 1997, na Escola Estadual Jesus Divino
Operário, Ponta Grossa, no Paraná, com alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental. O trabalho teve continuidade, em 1998, na Escola Estadual Espírito

Santo, Ponta Grossa, Paraná, com alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental.

Prazer pela Leitura. Escola Estadual Segismundo Antunes Netto. Rua Pará,
01, Centro, 84.940-000; Siqueira Campos, Paraná. Tel./fax: 43 + 772-1121. A
responsável é a professora Leocimara Laura de Faria. Rua Rio Grande do
Sul, 210, Centro, 84940-000; Siqueira Campos, Paraná. Tel./fax: 43 + 7721476.
Prazer pela Leitura é um concurso que contempla com prêmios os alunos
que lêem o maior número de livros a cada bimestre. É realizado em conjunto com
a Biblioteca Escolar Olavo Bilac, Serviço de Orientação Educacional, Supervisão
Pedagógica e em parceria com a Associação de Pais e Mestres - APM.
O concurso é divulgado por edital. Todos os alunos da escola - Ensino
Fundamental e Médio - podem participar. A premiação consta de materiais
escolares, CD e um conjunto de raquete e bolas de pingue-pongue e contempla os
três primeiros colocados de cada turno escolar. Um prêmio extra é dado ao
vencedor geral.

Programa de Incentivo à Leitura.

Colégio Estadual Humberto de Alencar

Castelo Branco. Rua Rio Piquiri, 160, 83322-010; Pinhais, Paraná. Tel.: 41 +
867-318. A responsável é a professora Nilcéia Bueno de Oliveira. Rua
Euclides da Cunha, 287, Bairro Vargem Grande, 83321-050; Pinhais, Paraná.

Trabalho de incentivo à literatura no Ensino Médio e na 6ª série do Ensino
Fundamental com atividades de leitura e produção textual. No Ensino Médio, o
aluno a partir de produções escritas referentes a livros lidos de vários autores
consagrados, forma o seu repertório de leitura em uma pasta.
A atividade inicia-se no 2º ano e termina no final do curso. O trabalho com a
literatura obedece a um ciclo: leitura, relato oral, discussão e debates,
apresentação do resumo, e produção de livros.

Projeto de Incentivo à Leitura. Biblioteca da Escola Estadual Leonidas
Pontes - Ensino Fundamental. Av. Kotaro Itimura, s/n, 86280-000; Uraí,
Paraná. As responsáveis são as bibliotecárias Vera Lúcia Ferreira Abrantes e
Maria Thereza Cantieri.

Trabalho de revitalização da biblioteca escolar com o envolvimento de
professores. No projeto enviado estão previstas atividades diversificadas: leitura,
reprodução oral de textos lidos, concurso mensal de redação, Concurso maior
leitor com premiação para o aluno que leu o maior número de livros, dramatização
e confecção de cartazes das histórias lidas. O projeto beneficia alunos do Ensino
Fundamental, Educação Especial e de Jovens e Adultos. Apresenta produções
premiadas no concurso de redação e fichas de empréstimos de livros, com o
registro de movimentação em 1998 e 1999.

Projeto de Leitura da Escola Estadual Professor Erasmo Braga. A
responsável é a professora de português Erotilde de Almeida Luz. Escola
Estadual Professor Erasmo Braga. Rua Paraná, 285, 84220-000; Sengés,
Paraná. Tel.: 43 + 876-1311.

O projeto teve início em 1998 e é desenvolvido através de aulas de leitura,
uma vez por semana. São momentos em que os alunos exercitam a leitura de
livros e são incentivados a procurarem a biblioteca escolar que dispõe de um
acervo de 772 livros de literatura infantil e juvenil. A biblioteca atende a 254
alunos, alguns na faixa etária de 25 a 50 anos.

Projeto Fênix de Incentivo à Leitura. Associação Fênix de Incentivo à Leitura
e Musicalização. Rua Dulce Totti Marques, 215, Bairro Alto Boqueirão, 81860040; Curitiba, Paraná. Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho do
Estado do Paraná. Rua Vicente Machado, 160, 10º andar, 80420-010; Curitiba,
Paraná. A responsável é Elizia Vatrim Lima.

O Projeto Fênix de Incentivo à Leitura partiu de uma iniciativa pessoal como
desdobramento de um curso promovido pelo Programa Nacional de Incentivo à
Leitura

PROLER, da Fundação Biblioteca Nacional, realizado em 1995. É

desenvolvido com o apoio do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho do
Estado do Paraná. O trabalho envolve crianças com dificuldade de leitura, prioriza
a contação de histórias e leitura de livros.
Houve, em 1999, a participação da Comunidade Alto Boqueirão e Escola
Municipal Professor Francisco Hubert Curitiba, Escola Municipal Francisco Rocha,
Três Barras e da comunidade de São João dos Cavalheiros.
O projeto, criado em 1996, conta com um acervo de 168 títulos de literatura infantil
e juvenil. Participou do 2º e 3º Concursos FNLIJ Os Melhores Programas de
Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil.

Promoção da Leitura. Secretaria Municipal de Educação. Praça do
Expedicionário, 104, 83860-000, Pien, Paraná. Tel.: 41 + 830-1136. Fax: 41 +
830-1148. As responsáveis são Zandaira Schauz, Secretária; Aleçandra
Schier, Roseli Slominski (Departamento de Educação) e Vera Preissler
(Departamento de Cultura).

A Secretaria Municipal de Educação de Pien, Paraná, apresenta dois
projetos de incentivo à leitura: Biblioteca Ambulante e Hora da Leitura. A Biblioteca
Ambulante prevê o envolvimento de alunos de onze escolas públicas municipais
da zona rural. São seis bibliotecas com um acervo que varia de 39 a 107 livros de
literatura infantil e juvenil. A biblioteca passa um mês em cada escola. Durante
esse período realiza-se, diariamente, a Hora da Leitura. O cronograma do projeto
estabeleceu o prazo de dois meses para a sua execução, de 08/10 à 08/12/1999.
A Hora da Leitura se constitui em projeto específico, desenvolvido também
no município sede e no Distrito de Trigolândia. As atividades da Hora da Leitura
dizem respeito à leitura de livros, contação de histórias sob a forma de
dramatização, música adequada à história e produção de textos.

Quem Lê, Viaja. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de
Capanema, Paraná. Av. Independência, 593, 85760-000; Capanema, Paraná.
Tel.: 46 + 552-1499.

Com o mesmo título da campanha desenvolvida em 1997 pelo Ministério da
Educação - MEC, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro - CBL, Quem lê,
Viaja é um concurso que incentiva a leitura, premia com viagens alunos das
escolas do município de Capanema, no Paraná que apresentam trabalhos mais
significativos na área.
Lançado em março de 1998, durante a feira de livros, envolve as escolas
municipais; em 1999 foi estendido às escolas estaduais existentes no município. O
concurso é coordenado nas escolas por uma comissão de leitura que determina
as normas para a seleção de trabalhos. Cada escola tem um número de vagas
para o processo de seleção.
A Feira do Livro realizada sempre no primeiro semestre é o evento que
lança o concurso e estimula a participação dos alunos. Durante cinco dias, todas
as escolas do município, professores e alunos são envolvidos nas atividades da
feira que, além da exposição de livros, promove shows, palestras educativas,
apresentações teatrais, exposições de pintura e cantinho da leitura.
Terminada a feira as escolas se voltam para o concurso. Os alunos utilizam
as bibliotecas das escolas, a Biblioteca Pública e a caixa da leitura para se
prepararem para a realização de trabalhos de redação, poesia, contos, concursos
de frases, cartazes e fichas de leitura. Quem lê, Viaja envolve cerca de 500 alunos
das escolas municipais e estaduais de Capanema.

Sala de Leitura. Escola Básica Municipal Santo Antônio. Rua Hermes da
Fonseca, s/n, Bairro Santo Antônio, 89 580-000; Fraiburgo, Santa Catarina.
Tel.: 49 + 246-3673. A responsável é a professora Edna Aparecida Vieira
Padilha, com o apoio e o incentivo da Secretaria Municipal de Educação de
Fraiburgo, Santa Catarina.

Espaço onde são realizadas atividades de leitura, em horário préestabelecido, com a utilização de livros infantis e juvenis, vídeo com clássicos,
dramatização, técnica origami para a confecção individual e coletiva de histórias,
lendas, contos e poemas. O projeto Sala de Leitura envolve alunos do pré-escolar
à 4ª séries do Ensino Fundamental; propiciou campanhas de livros; diversificou o
acervo existente; conseguiu melhor rendimento escolar e registrou a preferência
dos alunos pela dramatização.
A Secretaria Municipal de Educação de Fraiburgo, Santa Catarina incentiva
e apóia o projeto, adquire livros e coloca à disposição um professor para trabalhar
especificamente a leitura.

Semeando Educação e Saúde na Agricultura. Secretaria Municipal de
Educação de Três Passos, Rio Grande do Sul. Av. Santos Dumont, 75, 98600000; Três Passos, Rio Grande do Sul. Tel.: 55 + 522-1200.

Destinado a capacitar famílias rurais com alternativas viáveis e adequadas
ao meio ambiente e a melhorar a vida com o aumento de renda, o projeto abrange
quatro escolas da zona rural; propicia aos alunos vivenciarem conteúdos
significativos de sua realidade. Educação, agricultura, saúde e meio ambiente
foram os conteúdos básicos que nortearam atividades de leitura, expressão oral e
produção textual.
Ao longo de dois anos, envolveu 517 alunos, 35 professores e técnicos em
agropecuária, um em cada escola, para desenvolverem o trabalho conceitual e
prático referente à agricultura familiar.

Seminário de Leitura. Instituto de Educação Cinecista Antonio Prado. Rua
Carlos Telles, 597, 95250-000; Antonio Prado, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 +
293-1045. A responsável é a professora Ivone Bettiato Benini.

Realização de Seminários de Leitura, desde 1995, para despertar o
interesse dos alunos. Os alunos, juntamente com a professora de Língua

Portuguesa e bibliotecária, selecionam os livros que deverão ser lidos em 30 dias,
período em que organizam sua apresentação oral ou escrita, prepararam cenários,
cartazes e painéis.

Serviço Social da Indústria

SESI. Quatro projetos do Rio Grande do Sul.

O Serviço Social de Indústria - SESI atua no país há mais de 50 anos;
desenvolve programas e projetos de Educação e Cultura. No Rio Grande do Sul, o
SESI mantém uma rede de bibliotecas composta por 19 unidades fixas nas
cidades de Bagé, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Erechim, Esteio, Farroupilha,
Gravataí, Lajeado, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria,
Santa Rosa, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Porto Alegre (2), além de duas
unidades volantes que percorrem todo o Estado.
Os serviços das bibliotecas ultrapassam os seus espaços físicos,
estendendo-se à comunidade por meio de feiras de livros, de atendimento a
instituições de diferentes segmentos sociais e de oficinas culturais, com o objetivo
de propiciar o acesso à leitura e o incentivo do exercício da cidadania. A rede de
bibliotecas desenvolve um papel dinâmico de informação, difusão e produção de
conhecimento e desenvolvimento de conferências que procura responder às reais
necessidades do povo gaúcho.
São apresentados os projetos O Construir da História: O Registro Cotidiano
através da Leitura (Farroupilha, RS), Ler é ver o Mundo com outros Olhos
(Sapucaia do Sul, RS), Momento da Literatura Infantil (Bagé, RS) e Baú de
Histórias (Santa Rosa, RS), descritos a seguir:

O Construir da História: o Registro Cotidiano através da Leitura. Biblioteca
do Centro de Atividades do SESI de Farroupilha. Rua Tiradentes, 411, 95180000; Farroupilha, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 + 268-2211. Os responsáveis
são Almerindo Isidoro Borsati e Inês Mandelli (SESI); Laura Helena Damiani e
Silvana Jocéli Ramos Berti (Grupo Educacional Mutirão).

É um projeto de incentivo à leitura que visa à melhoria do processo
educativo. Operacionalizado por meio de subprojetos vinculados à leitura de livros,
de outras linguagens e à produção de textos. Atende aos alunos do Programa de
Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Médio. O trabalho é
desenvolvido desde 1998, em parceria com o Grupo Educacional Mutirão e utiliza
livros e materiais diversos.

Ler é ver o Mundo com outros Olhos. Biblioteca do Centro de Atividades do
SESI de Sapucaia do Sul. Av. Lúcio Bitencourt, 1080, Bairro Piratini, 93214170; Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 474-3127, Ramal 19. A
responsável é Rogéria de Freitas Silveira.

Projeto de incentivo à leitura destinado aos alunos do Programa de
Educação do SESI; abrange a Educação Infantil e Infanto-juvenil, alunos das
escolas especiais, creches, hospital e comunidade em geral. É desenvolvido por
meio de atividades diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens,
expressão oral e produção textual. O trabalho é implementado desde 1998 e conta
com um acervo de 4.140 títulos de literatura para crianças, jovens e adultos, de
apoio ao professor, didáticos, paradidáticos etc.

Momento da Literatura Infantil. Biblioteca do Centro de Atividades do SESI
Bagé. Av. Espanha, 287, 96408-000; Bagé, Rio Grande do Sul. Tel.: 532 +
427-271. A responsável é a bibliotecária Olga Beatriz de Bem.

Projeto que registra e comemora a Semana Nacional do Livro Infantil;
promove atividades diversificadas de leitura, em parceria com instituições
educacionais. Vinculado ao Dia Internacional do Livro Infantil, 2 de abril, dura o
mês de abril. Realizado pela primeira vez em 1991, a partir de 1994 é realizado
anualmente; atinge no mínimo seis escolas de Ensino Fundamental, envolve 300
pessoas entre professores, alunos de 1ª à 5ªséries e comunidade em geral. O

projeto conta com o acervo da biblioteca que compreende 6.688 títulos destinados
a crianças, jovens e adultos e atende a uma média de 18.000 pessoas por ano.

Baú de Histórias. Centro de Atividades do SESI de Santa Rosa. Rua
Cristovão Leopoldo Meinertz, 334, Bairro Sulina, 98900-000; Santa Rosa, Rio
Grande do Sul. Tel.: 55 + 512-6450. A responsável é Loiva Evanir Gewehr.

Atividade de incentivo à produção de textos. Os textos selecionados são
organizados sob forma de livros que passam a integrar o Baú de Histórias.
Semanalmente, realiza-se a Hora do Conto, sempre com histórias tiradas do Baú.
Mantém atividades específicas para escolares de 7 a 14 anos; atende à
comunidade em geral e conta com um acervo de 4.837 títulos destinados a
crianças, jovens e adultos.

O Texto como Forma de Expressão. Escola Estadual Parigot de Souza Ensino Fundamental e Médio. Rua 7 de Setembro, 490, 85155-000; Inácio
Martins, Paraná. Tel.: 42 + 767-1355. A responsável é a professora Vilma
Salete dos Santos Pereira.

O projeto é desenvolvido com o objetivo de resgatar o interesse pela
literatura brasileira, para ampliar o conhecimento político, histórico e cultural dos
alunos. Metodologicamente, o trabalho é dinamizado em etapas: fundamentação
teórica; análise do autor, sua vida pessoal, suas angústias e sua inserção na
sociedade política e cultural.
Com essa proposta, o trabalho da leitura, foi além das obras literárias.
Outros textos sobre política, ciências, relacionamento humano, psicanálise e
história foram lidos e analisados. O projeto foi desenvolvido em 1997 em torno de
13 obras de autores brasileiros, com alunos da 4ª série do Magistério.

Os Valores Sociais como Elemento Mediador no Currículo Escolar. A
monografia é de autoria da professora Lineris Teresinha Cordeiro. O projeto

foi encaminhado e é desenvolvido na Escola Municipal Fidélis A. Fantin. Rua
Castelo Branco, s/n, 89560-000; Videira, Santa Catarina.

A Escola Municipal Fidélis A. Fantin, em Videira, Santa Catarina, desde
1995, desenvolve trabalhos de incentivo na área de leitura e produção textual. Há
uma monografia apresentada por uma de suas professoras à Universidade do
Oeste de Santa Catarina

UNOESC, Campus Videira, Santa Catarina, como

parte dos requisitos para a obtenção de grau de Especialista em Educação em
Séries Iniciais. O objetivo do trabalho é desenvolver uma proposta metodológica
baseada nos valores sociais expressos na literatura infantil.
A monografia teve por base o trabalho realizado com uma turma de 20
alunos da 3ª série do Ensino Fundamental, no período de agosto a novembro de
1998. Sua autora é uma das responsáveis pelo trabalho de leitura na escola.

Viagem Fantástica ao Mundo dos Livros. Secretaria da Cultura de Rio Negro.
Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz. Av. Gal. Plínio Tourinho
2.850, Bairro Bom Jesus, 83880-000; Rio Negro, Paraná. Tel.: 47 + 645-0431.
Tel./fax:

47

+

645-1311.

E-mail:

sec.cultura@rionegro.tur.br

Site:

www.rionegro.tur.br A equipe técnica responsável é formada por: Osvalda
Lindenberg Pereira, Secretária de Cultura; Claúdia Maria Franca, Diretora de
Cultura; Janice Lüders Arraes, bibliotecária; Claudete S. Medeiros Cristian
Kleinschmidt, Michele Patrícia Selonke Milene D' Andrade, Lidiane A
Lourenço, Maribely Valério, estagiárias; Maria Gisele Kühl, João Ademir
Krajewski Júnior, auxiliares administrativos e Marilda Selonke, auxiliar de
serviços gerais.

Projeto de incentivo à leitura a partir da Biblioteca Pública Venceslau Muniz,
Rio Negro, no Paraná, desenvolvido por meio de atividades diversificadas e ações
de redimensionamento da biblioteca e seus serviços. Feira de livros, oficinas
literárias, cinemateca e contação de histórias estão previstas em cronograma e
documentadas por fotografias e relatórios.

A democratização do acesso à biblioteca é propiciada pela extensão do
horário de funcionamento até às 22 horas, treinamento de pessoal e
informatização dos serviços, o que garante a qualidade de atendimento, a maior
diversificação do acervo, além da criação de seções especiais: Braille, italiano e
alemão.
O projeto é realizado desde 1997 e beneficia alunos de Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada estadual e municipal de
Rio Negro. Em algumas atividades há envolvimento de alunos de Mafra, município
vizinho. A biblioteca possui um acervo de 13.111 livros de literatura, literatura
infantil, livros técnicos, livros em Braille, periódicos e gibis. A biblioteca conta com
5.596 leitores cadastrados.

6) Outros Participantes

Os projetos abaixo relacionados foram enviados para participarem do 4º
Concurso, mas estavam com a documentação incompleta. Os dados contidos em
cada um não nos permitiram fazer uma resenha com maiores informações. No
entanto, sabemos das imensas dificuldades por que passam aqueles que lutam
para formar leitores no Brasil, por isso a Comissão Organizadora reconhece o
esforço e a importância de cada um e divulga seus títulos e autores.

Alegria de Ler. Os responsáveis são os professores de 1ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal Alice da Silva Gomes.
Praça Valério Gomes, s/n, 88240-000; São João Batista, Santa Catarina.

Centro Educandário Farias Ribeiro. Av. Vereador Francisco Sabino da Costa,
905, Centro, 24900-000; Marica, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 637-3419, 637-1615
e 637-3106.

Curso de Arte e Música Cênica. Escola Municipal Professora Julieta Rego
Nascimento. Rua Parteira Edith Silva Victorinio, 41, Jardim Redentor, 26110140; Belford Roxo, Rio de Janeiro.

A Esperteza de um Menino. A responsável é Adriana Ferreira de Souza. Rua
Conde de Linhares, 175, Bairro Filomena, 29830-000; Nova Venécia, Espírito
Santo.

Incentivo à Leitura na Escola Municipal Mário Fernandes Pinheiro. Iniciativa
da professora Rosana Gyajeski. O projeto foi desenvolvido na Escola
Municipal Mário Fernandes Pinheiro. Rua "D", s/n, Conjunto Miguel Gustavo,
21833-120; Senador Câmara, Rio de Janeiro.

Incentivo à Leitura nas Escolas Municipais de Matipó. Órgão Municipal de
Educação e Cultura de Matipó, Minas Gerais. Av. João Mendes Magalhães,
s/n, 35367-000; Matipó, Minas Gerais.

Melhorando a Leitura. Escola Municipal Abigail Cortes - Educação Infantil e
Ensino Fundamental. Rua Joaquim Linhares de Lacerda, s/n, Centro, 83750000; Lapa, Paraná. Tel.: 41 + 822-3094.

Momentos de Leitura. Colégio Estadual Alberto de Carvalho. Rua Prefeito
Antônio

Witchemichen,

1.215,

84400-000;

Prudentópolis,

Paraná.

A

responsável é a diretora auxiliar Terezinha K. Preslhak.

Revista Chapéu do Sol. A responsável é a jornalista Madô Martins. A revista
é editada pelo Grupo Editorial Um Dedo de Prosa. Caixa Postal 2542, 11021970;

Santos,

São

Paulo.

chapeudesol@zipmail.com.br

Tel.:

13

+

271-6780.

E-mail:
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1) Região Centro-oeste

A Leitura Infantil na Biblioteca. Escola Estadual Professor João Batista. Rua
Arlindo Lopes da Silva, 909 N, Centro, 78300-000; Tangará da Serra, Mato
Grosso. As responsáveis são: a professora Luzinete Pereira da Silva,
diretora da escola, e a equipe técnico-pedagógica.

O projeto, centrado na leitura de livros literários, foi criado em 1997, a partir
das dificuldades demonstradas pelos alunos no processo ensino-aprendizagem no
que diz respeito à interpretação de textos e à utilização do raciocínio lógico para a
solução de problemas. A fim de dar suporte ao trabalho foi organizada a biblioteca
escolar com horário de funcionamento adequado aos diferentes turnos.
Há uma fundamentação teórica e sua metodologia registra atividades
diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens, de expressão oral e
gestual, produção de textos e montagem de livros infantis. Prevê, ainda, o
desenvolvimento de uma pesquisa com base na observação do desempenho e
aceitação dos alunos durante a aplicação do projeto. O trabalho atende a alunos
da 3ª à 5ª séries do Ensino Fundamental e conta com um acervo de cerca de
1.500 livros de literatura para todas as faixas etárias.

Contando Histórias. Secretaria Municipal de Goiânia, Goiás. Departamento
de Ensino. Centro de Formação de Profissionais de Educação. Rua 226 c/

236, Setor Universitário, 74610-130; Goiânia, Goiás. As responsáveis são as
professoras Beatriz Jacarandá Lakiss e Nara Resende Oliveira.

Criado em 1995 pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, Goiás,
tem sido aperfeiçoado ano a ano e, desde 1997, tem o formato apresentado. A
culminância do programa é o Festival de Contadores de Histórias já em sua
segunda versão. Há fundamentação teórica e descrição de todas as ações
desenvolvidas: curso de formação de contadores de histórias, visitas de monitoras
às escolas para trabalhar com alunos, palestras sobre estimulo à leitura, literatura
infantil e oficinas de leitura com professores e alunos, inclusive em outros
municípios.
As diversas ações do programa têm beneficiado um número
significativo de alunos e professores; há um acervo de 310 títulos, sendo 14
teóricos. A listagem enviada é parcial, com 57 livros.

A Mágica da Leitura. Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva. RD Q.8,
L.2, CPA 4, 2ª etapa, 78058-060; Cuiabá, Mato Grosso. A responsável é a
professora Elenil Pereira de Souza.

O projeto, elaborado em 2000, é uma sistematização do trabalho em torno
da leitura iniciado em 1996 com a criação da biblioteca escolar. Com o objetivo de
incentivar a prática de leitura na escola, no sentido de buscar a melhoria da
qualidade de ensino, o projeto prevê uma série de atividades de leitura de livros,
de outras linguagens, de expressão oral, gestual e produção de textos.
Há um acervo de, aproximadamente, 1200 livros de literatura infantil, juvenil
e para adultos, livros didáticos, de apoio ao professor, enciclopédias, dicionários e
mapas. Atende a 458 alunos do Ensino Fundamental.

Pequeno-grande Leitor-escritor. Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão.
Gleba Ranchão, Caixa Postal, 37, 78450-000; Nova Mutum, Mato Grosso. Tel.:

65 + 788-1710. As responsáveis são as professoras Célia Rodrigues Pessoa
Bianchezzi, Laides Baumann Ramires e Márcia Regina Gerente Becker.

O projeto atende a 353 alunos do Ensino Fundamental, oriundos de
fazendas, sítios, chácaras e demais crianças, jovens e adultos da comunidade. Há
a

organização

da

biblioteca,

treinamento

de

bibliotecário

e

atividades

diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens, contação de histórias e
produção textual. Os textos são organizados sob forma de livros que passam a
integrar a biblioteca escolar. Apresenta um acervo de 84 títulos de literatura, em
sua maioria de literatura infantil e juvenil, além de revistas e jornais.

2) Região Nordeste

Biblioteca Ambulante. Secretaria Municipal de Tacaratu, Pernambuco.
Biblioteca Pública Municipal Dom João de Souza Lima. Rua Pedro
Toscano, 378, 56480-000; Tacaratu, Pernambuco.
Projeto desenvolvido para dinamizar a Biblioteca Pública Municipal Dom
João de Souza Lima em diversas escolas do município. Com um cronograma
previamente definido, a equipe da biblioteca visita as escolas municipais, leva
livros e promove uma série de atividades de leitura de livros, contação de
histórias, desenho, teatro e pintura. Há relatórios de escolas visitadas e um acervo
de 415 livros de literatura infantil, sem relacionar os seus títulos.

Biblioteca na Escola

Biblioteca na Classe. Escola Joaquim André

Cavalcanti. Rua Francisco de Amorim Coelho, s/n, Bairro José e Maria,
56300-000; Petrolina, Pernambuco. Tel.: 81 + 864-2441. As responsáveis são
a bibliotecária Maria do Patrocínio Miranda e a professora Mary Nila Tenório
Melo de Lima.

O projeto forma consciência e competência leitoras nos alunos da 5ª à 8ª
séries do Ensino Fundamental. Promove-se leitura silenciosa em tempo
determinado. A partir da pergunta O que o texto me diz?, os alunos fazem
registros escritos. Logo após é feita a leitura e o comentário das sínteses
elaboradas. Um painel integrado é realizado para explorar a intertextualidade. O
método de trabalho desenvolve além da leitura, a produção escrita e a oralidade.
Apresenta, apenas, uma relação de livros utilizados, 46 títulos em sua
maioria de literatura juvenil. O trabalho na 5ª série é todo feito tendo por base a
obra de Monteiro Lobato.

Biblioteca Prometeu Itinerante. Biblioteca Prometeu Itinerante. Rua Lavínia
Magalhães, 8 F, Boca do Rio, 41710-020; Salvador, Bahia. Os responsáveis
são Douglas de Almeida, poeta; Sidney Rocha, músico; Jeane Sánches, atriz
e Graça Duarte, auxiliar de biblioteca.

Trata-se

de

uma

biblioteca

mantida

por

uma

Organização

Não

Governamental - ONG que visita diferentes comunidades dentro de um
cronograma previamente estabelecido, com benefícios para a população em geral.
Permanece uma semana em cada localidade; promove diferentes atividades
(teatro, recitais de poesia, empréstimo de livros) e valoriza, sobremaneira, a
cultura local, principalmente os autores baianos contemporâneos.
A Biblioteca Prometeu atua em três linhas de ação: a) educação, com a
realização da semana de arte-educação, uma vez por mês, em bairros da periferia
de Salvador, atende a estudantes, crianças e adolescentes fora da escola; b)
reflexão com a realização de mesas redondas e c) palestras sobre diversos temas
com escritores poetas, artistas plásticos e críticos de artes, envolve escritores,
educadores, intelectuais, estudantes e exposição, divulga e mostra o seu acervo
para trabalhadores, estudantes, intelectuais, artistas, donas de casa, aposentados,
desocupados e meninos de rua. Conta com um acervo de 1225 livros dos mais
variados gêneros para todas as faixas etárias, além de jornais, revistas e CDs.
São 189 títulos de literatura infantil e juvenil.

Concursos Literários. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
de Bela Cruz. Rua Humaitá, 136, Centro, 62570-000; Bela Cruz, Ceará.

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Bela Cruz, no Ceará,
pretende despertar o gosto pela leitura por meio de concursos para as escolas
municipais. O relato faz referência a dois concursos. O primeiro realizado em 1999
e o segundo no presente ano.
As escolas do município se inscrevem, realizam o concurso e o julgam na
própria escola. Três delas são premiadas com livros. No material enviado há
justificativa, objetivos e regulamento dos concursos, além da lista dos títulos
doados para premiação no 1º Concurso.

Histórias de Trabalho: Lembranças de Professor.

Escola Municipal

Professora Ita David de Castro. Av. Barreiras, s/n, Bairro Brasil, 45000-000;
Vitória da Conquista, Bahia. Tel.: 77 + 426-0732. O projeto é de autoria e da
responsabilidade da professora Nairan Prado Rodrigues Santiago. Av.
Caitité, 1736, Bairro Brasil, 45000-000; Vitória da Conquista, Bahia. Tel.: 77 +
426-7201.

O projeto, apresentado sob forma de narrativa, é um registro de experiência
de leitura que se dá no espaço escolar, a partir do resgate da história profissional
de sua autora. Inicia-se numa escola de assentamento do Movimento Sem Terra,
cujas condições adversas de trabalho - distância, difícil acesso, precariedade de
materiais, não impedem a criação de caminhos metodológicos que orientem
práticas leitoras significativas para o contexto onde se desenvolvem.
A história vivida e relatada ajuda a compreender melhor a experiência que
hoje a professora vivencia em escola de zona urbana, desde a época de
implantação e organização da Sala de Leitura denominada Múltiplo Uso.
Experiência que tem como objetivo desenvolver o gosto pela leitura e a
criatividade dos alunos.

Além do prazer da leitura coletiva, a experiência é marcada pela
diversidade de atividades envolvendo alunos do Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos: leitura de livros, oficinas de arte, música, poesia, costura,
culinária, pintura, teatro de sombras, bordado, criação de histórias e projeção de
slides. Há uma relação de 635 de livros de literatura infantil, juvenil, para adultos,
de pesquisas, de apoio ao professor e ao aluno.

Hora da Leitura. Centro de Atendimento a Meninos e Meninas

CAMM. Rua

Ary Peter, 80, Linha de Tiro, 52091-510; Recife, Pernambuco. Tel.: 81 + 4410175.

O projeto é desenvolvido por uma ONG - Organização Não Governamental
que atende às crianças e aos adolescentes em situação de risco pessoal e social.
Em 1995, iniciou uma sala de leitura com o apoio da comunidade local e um
acervo de 50 livros. Há oficinas de leitura. Duas vezes por semana grupos de
crianças e adolescentes têm contato com os livros e desenvolvem uma série de
atividades relacionadas ao tema dos livros. Uma facilitadora e um adolescente do
próprio grupo assumem a coordenação de cada encontro. Esses são capacitados
pela ONG e participam de reuniões e seminários realizados em parceria com
outras instituições.
A sala de leitura conta com 150 livros infantis, 10 enciclopédias, periódicos
e 150 livros didáticos. Não há detalhamento dos seus títulos. De acordo com o
relato, o trabalho tem contribuído para a diminuição da evasão escolar na
comunidade.

Leitura e Escrita: um Caminho para Escritores. Escola Municipal Luiza
Coutinho da Silva. Loteamento Cromácio José Figueiredo, s/n, 55850-000;
Vivência, Pernambuco. A responsável é a professora Maria Cristina
Jerônimo Pereira Jordão. Rua Joaquim Pereira Queiroz, 14, 55850-000;
Vivência, Pernambuco.

Trata-se de um projeto de Sala de Leitura. Sua idealizadora pretende,
desde 1998, formar leitores que sejam, também, produtores de textos. Daí a
ênfase nas práticas da escrita. Há atividades de leitura de livros literários, hora do
conto e produção de textos.
Pelos textos, reunidos em pequenas antologias, pode-se observar o
percurso das crianças envolvidas, de 2ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, nesse
complexo caminho que é o da aquisição da escrita. Há um acervo de 3.350 livros
dos mais diversos gêneros, sendo que 450 são de literatura infantil e juvenil.

Ler é Crescer; Ler se Aprende Lendo. Escola Estadual Desembargador
Carlos Xavier Paes Barreto. Loteamento Redenção, s/n, 53600-000; Igarassu,
Pernambuco. Tel.: 81 + 3543-3079. A responsável é a professora Alda Dias da
Silva Cruz. Rua Artep, 24, Vila Cohab, 53600-000; Igarassu, Pernambuco.
Tel.: 81 + 3543-1638.

O projeto foi criado a partir das dificuldades encontradas no desempenho
dos alunos do Ensino Fundamental, principalmente no que se refere à produção
de textos. Inicialmente foi dada ênfase às primeiras séries, depois se estendeu
para todo o Ensino Fundamental e Médio.
A metodologia apresentada prevê cantinhos de leitura, mala da leitura com
livros para intercâmbio entre as salas e escolas próximas, leitura de livros, de
outras linguagens e produção textual. Há um horário diário de leitura para toda a
escola. Apresenta relação do acervo contendo 719 livros didáticos e 200 de
literatura infantil e juvenil e beneficia cerca de 190 alunos do Ensino Fundamental
e Médio.

Literatura Infantil na Pré-Escola. Escola Casa da Criança Irmã Iracy Machado.
Av. Dr. Fernando Góes, 41, Centro, 56300-000, Petrolina, Pernambuco. Tel.:
81 + 862-2188. A responsável é a professora Cristiane Cavalcanti Barros
Ribeiro.

O projeto proporciona às crianças o convívio com o livro, desde a fase
inicial da aprendizagem. Para tanto, desenvolve a Hora do Conto, momento em
que as crianças ouvem histórias, lêem e manuseiam os livros e realizam diversas
atividades relacionadas à leitura de outras linguagens e à produção textual.
O trabalho beneficia 158 crianças da Pré-escola e da 1ª série do Ensino
Fundamental, na faixa etária de quatro a sete anos, oriundas de famílias da
periferia da cidade e conta com um acervo de 114 livros de literatura infantil.

Livros viajam até em Pau de Arara levando Divertimento e Saber. Biblioteca
Rui de Ayres Bello da Escola Estadual Francisco Pires. Rua Tiburtino de
Carvalho, s/n, 56980-000; Mirandiba, Pernambuco. Tel.: 81 + 885-1044. As
responsáveis são as professoras Frances Maria de Sá Carvalho e Josilda
Furtado de Sá.

Trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar. Em 1999, participou do 4º
Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil, com o projeto Processando a Leitura na
Biblioteca. Há atividades de leitura, contação de histórias, poemas, jogral,
dramatizações e contextualização de contos, realizadas durante todo o ano letivo.
Há ênfase ao empréstimo domiciliar e ao incentivo à leitura dos familiares dos
alunos.
Há o atendimento a 1.040 alunos do Ensino Fundamental e um acervo de
228 livros de literatura infantil e 314 de literatura juvenil, além de literatura para
adultos, jornais, revistas, etc.

Projeto Interdisciplinas. Colégio Purificação. Rua Nestor Sampaio, 307,
Bairro Luzia, 49045-000, Aracaju, Sergipe.

Trata-se de um trabalho de divulgação e preservação do folclore da região
que inclui em suas metas a realização de atividades de leitura e produção textual.

Há o atendimento a alunos da 5ª série do Ensino Fundamental e a participação de
professores de Português, Redação e História.

Sala de Leitura.

Escola Desembargador Faustino de Albuquerque. Rua

Amaro Cavalcanti, 221, Monte Castelo 60326-130; Fortaleza, Ceará. Tel.: 85 +
281-9305. A responsável é a professora Luiza de Marilac Pires Lima. Rua Cel.
Ribeiro da Silva, 299, Monte Castelo, 60325-210; Fortaleza, Ceará.

Projeto desenvolvido há três anos, com um efetivo trabalho desenvolvido na
Sala de Leitura. Leitura de livros, teatro, cinema, contação de histórias são
atividades permanentes. Os resultados são positivos, os alunos passaram a
escrever mais e melhor e colaboram com jornais locais. Alguns receberam
prêmios pela qualidade de seus textos.
Há a realização da I FAC - Feira de Arte e Cultura onde funcionou uma sala
de leitura modelo e a participação em cursos do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura - PROLER. Conta com um acervo de 1.500 títulos de livros de literatura
infantil, juvenil, para adultos, jornais, revistas e histórias em quadrinhos, vídeo e
televisão.

Sala de Leitura - A Leitura e seus Encantos. Escola Estadual Professor
Acrísio Freire. Av. Antonio Basílio, s/n, 59150-000; Natal, Rio Grande do
Norte. Tel.: 213-4675. A responsável é a professora Ademilde Silva Tôrres.

Prática de leitura desenvolvida na Escola Estadual Professor Acrísio Freire,
Natal, no Rio Grande do Norte, já participou do 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o
Brasil. As atividades são desenvolvidas com alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental no espaço da Sala de Leitura. Há contação de histórias, recriação
das mesmas, pesquisas, entrevistas, leitura de livros e de imagens, dramatização,
teatro, etc. Há um acervo de 2.110 exemplares de livros de vários gêneros, jornais
e revistas.

Viaje com a Leitura. Escola Estadual Luiz Viana Filho. Av. Caraíbas, 659,
44900-000, Irecê, Bahia. A responsável é a professora Solange Ribeiro da
Silva.

É um projeto de Clube de Leitura desenvolvido em turmas de 5ª à 8ª séries
do Ensino Fundamental. Com dois anos de duração, o clube tem conseguido, a
cada período letivo, aumentar o número de leitores, tanto entre alunos, como entre
professores. Para tanto, criou diversas estratégias de estimulo à leitura, como o
Banco de Textos e o Banco de Música, com sugestões de textos e linguagens
diversificadas para uso em sala de aula pelos professores.
A escola, apesar de ter um acervo de mais de 500 livros, ainda não possui
espaço físico para a instalação da biblioteca, razão porque os livros ficam na sala
da coordenação pedagógica. Isso não impede o acesso do público ao acervo.
Através da criação de um sistema de monitoria voluntária entre os alunos, o
empréstimo é feito por meio de instrumentais próprios. Há 537 livros de literatura
infantil e juvenil, a maioria doada pelo MEC.

3) Região Norte

Asas. Colégio Estadual Bom Jesus. Av. Paraíba, s/n, 77410-060; Gurupi,
Tocantins. Tel.: 63 + 312-2203. As responsáveis são as professoras Ana
Maria Ferreira Guimarães Oliveira, Dorani Barbosa Gomes e Weidva Santos
Bele.

O projeto foi criado para superar dificuldades encontradas no processo
ensino-aprendizagem dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental no
que se refere à expressão oral e escrita. Inicia-se com a 1ª e 4ª séries do Ensino
Fundamental, expande-se, posteriormente, para as demais séries desse nível de
ensino e para o Médio.

Há uma listagem de atividades previstas: leitura de livros, de outras
linguagens, de expressão oral e produção textual. O vídeo registra a realização de
algumas das atividades previstas. O trabalho conta com um acervo de cerca de
2.500 livros de literatura para todas as faixas etárias, didáticos e de apoio ao
professor.

Era uma Vez... Os Pequeninos da Tia Fá.

Escola Reforço Escolar Fá-Tia

Quente. Rua Murici, 86, Conjunto Macurani, 69151-730; Parintins, Amazonas.
Tel.: 92 + 533-2152. A responsável é a professora Maria de Fátima Guedes
Araújo.

Projeto criado em 1997 com o objetivo de estimular e orientar os alunos
para o desenvolvimento do interesse pela leitura e escrita, com produção de
textos. A sua elaboração partiu da observação das deficiências no processo
ensino-aprendizagem desenvolvido na escola.
O trabalho funciona em sistema de cooperação entre professores, para
suprir ou complementar conteúdos nas áreas de Comunicação e Expressão,
Matemática, Ciências e Estudos Sociais. A metodologia desenvolvida centrada no
diálogo abrange atividades como: debates, exposições, dramatizações, estudos
do meio ambiente amazonense, músicas, desenhos e leitura de autores regionais.
O projeto toma como referenciais teórico-metodológicos A pedagogia do
oprimido, de Paulo Freire e idéias do livro Órfãos das Águas, de Wilson Nogueira,
escritor amazonense comprometido com a questão ambiental. A meta de
atendimento para o ano de 2000 é de 70 alunos.

Incentivo à Leitura. Escola Municipal Conveniada Onesina Bandeira. Av.
Salvador Noleto, 202, Setor Canaã, 77650-000; Miracema do Tocantins,
Tocantins. Tel.: 63 + 366-1240. Os responsáveis são os professores Ronaldo
Araújo, Marlene L. Alencar e Maria de Lourdes Macedo.

São três projetos criados no sentido de incentivar a leitura junto a alunos do
Ensino Fundamental:
O Pic-nic da Leitura consiste em leitura livre na biblioteca escolar, com
determinação para o seu término. Marca-se um dia para a realização do pic-nic
quando os alunos apresentam os livros lidos, fazem comentários e questionam o
que os colegas leram.
O Festival da Leitura acontece em sala de aula. Cada concorrente
apresenta o livro e faz a leitura e é avaliado por um júri. São premiados os três
primeiros colocados de cada turma.
O Festival de Redação é a atividade em que os alunos lêem e discutem
temas, fazem pesquisas e redigem sua dissertação. Os temas são sugeridos pelos
professores. Os três primeiros colocados são premiados.
Os projetos apresentam cerca de 100 títulos de literatura infantil.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual Plácido Serrano. Escola Estadual
Plácido Serrano. Rua Emílio Moreira, s/n, Praça 14, 69020-000; Manaus,
Amazonas. A responsável é a professora Maria da Conceição da Silva.

O projeto, com três anos de duração, dirige-se a alunos de sete a
dezessete anos; são 82% dos alunos do turno vespertino. As atividades são
desenvolvidas em salas de aula e sala de leitura ou biblioteca e dizem respeito à
leitura propriamente dita, debates, interpretação de histórias lidas por meio de
desenhos e dramatização e exposição de trabalhos feitos. Cada turma fica 45
minutos na sala de leitura, mas não há registro de quantas vezes por semana.
Registra empréstimo domiciliar. Há um acervo de 764 livros sem discriminar os
títulos dos mesmos.

Leitura: o Suporte Natural para a Aprendizagem Escrita. Colégio Estadual
Atanázio de Moura Seixas. Rua do Comércio, s/n, Distrito de Macaúba, 7950000; Araguatins, Tocantins. A responsável é a professora Edlacyr Maia
Ferreira.

Projeto com atividades a serem realizadas: oficinas de leitura e escrita,
concurso de histórias em quadrinhos, murais e seminários.

Leitura uma Experiência que dá Certo. Escola Municipal Abílio Nery. Estrada
Torquato Tapajós, Km 05, 69048-660; Manaus, Amazonas. A responsável é a
professora Maria das Graças Maia.

O projeto incentiva a prática da leitura dentro e fora da escola. Há um
cronograma de atividades voltadas aos alunos do Ensino Fundamental.

Leitura, uma Janela Aberta para Compreender o Mundo. Escola Estadual
Brandão de Amorim. Av. Amazonas s/n, 69151-000; Parintins, Amazonas.
Tel.: 92 + 533-2906. A responsável é a professora Joelma Monteiro de
Carvalho. Rua Paes de Andrade, 250, 69151-200; Parintins, Amazonas.

Campanha lançada em 1998 para organizar a biblioteca escolar e ampliar o
conhecimento prévio da leitura dos alunos da Escola Estadual Brandão de
Amorim, Parintins, Amazonas. Com a participação efetiva de alunos do 2º ano do
Ensino Médio, a campanha foi organizada pela professora de Língua Portuguesa,
envolveu professores das demais disciplinas e a Direção e beneficiou todos os
alunos da escola.
Trata-se de um projeto interdisciplinar, em que o tema da leitura é
trabalhado em todas as disciplinas por meio de atividades diversificadas de leitura
de livros, de outras linguagens e de produção textual. Apresenta um acervo de
133 títulos de literaturas infantis, juvenis e para adultos, além de livros didáticos e
de apoio ao professor.

Mala do Livro. Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de Esporte,
Arte e Lazer. Av. Governador José Malcher, 1291, Nazaré, 66060-230; Belém,

Pará. Tel.: 276-2120. E-mail: nusp@interconert.com.br A responsável é a
professora Luciene das Graças Miranda Medeiros.

O projeto Mala do Livro é baseado na idéia da caixa-estante. São 55 malas
distribuídas por oito distritos de Belém, do Pará. Cada mala contém cerca de 150
livros e fica alocada na casa do Agente Comunitário de Leitura que recebe
capacitação para atuar no projeto. O Agente Comunitário de Leitura, além de
responsabilizar-se pela guarda e empréstimo de livros, orienta pesquisas
escolares, promove encontro entre contadores de histórias e usuários/leitores do
projeto, incentiva a prática da leitura na sua comunidade e avalia os resultados
obtidos.
Há o atendimento a 4.200 crianças, jovens e adultos e a capacitação de 84
agentes comunitários da leitura. O acervo é formado por obras literárias e não
literárias; o número de livros de literatura infantil e juvenil é reduzido.

4) Região Sudeste

Asas de Papel. Escola Municipal Menezes Côrtes. Praça José Alves de
Azevedo, 43, Freguesia, Jacarepaguá, 22755-190; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. Tel.: 447-1117. A responsável é a professora Anísia da Silva Scuto.
Estrada dos Três Rios, 1466, bl. 5, apto. 401, Freguesia, Jacarepaguá, 22745003; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Projeto destinado a alunos de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental; é
desenvolvido por meio de oficinas na disciplina Língua Portuguesa. São utilizados:
poemas, letras de música, histórias em quadrinhos, jornais e livros de literatura.
Há a realização de seis oficinas no decorrer do ano de 1999 e 2000. Inicia com a
leitura de livros e continua com o desenvolvimento de atividades diversificadas de
desenho, produção textual e origami, relacionadas aos textos lidos.

Há a relação de livros utilizados, trabalhos de alunos e número de
empréstimos realizados pela Sala de Leitura, no período de junho a agosto de
2000. Não há dados sobre o acervo de livros existentes na escola à disposição do
projeto, nem meta de alunos beneficiados.

Atividades de Incentivo à Leitura. Escola Estadual Santos Anjos Custódios.
Rua Irmã Josefina da Veiga, 63, Praia do Siqueira, 28911-120; Cabo Frio, Rio
de Janeiro. O trabalho conta com a participação de vários professores, sob a
orientação da professora Ana Maria Terra Portugal da Costa.

São seis atividades realizadas de 1998 a 2000 com durações variadas.
Cada uma delas apresenta uma descrição sumária da metodologia e dos
resultados alcançados, com ênfase na produção textual e na criação de jornal e
livros pelos próprios alunos. Há uma parte da listagem do acervo da biblioteca,
apenas 28 títulos e a informação do envolvimento de alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental, sem quantificar o número de atendimentos.

Biblioteca Viva. Escola Municipal Padre Emílio Becker. Rua Antônio Lopes
Azevedo, 582, Vila Luso, 19031-100; Presidente Prudente, São Paulo. Tel.: 18
+ 221-0837. A responsável é a professora Rosângela Bueno de Oliveira
Rodrigues.

São atividades desenvolvidas na biblioteca escolar, com destaque para a
hora do conto, as produções de fitas e de materiais pedagógicos. Há o
atendimento a um público significativo de professores, alunos, artistas e
comunidade em geral. O acervo é variado em gênero e destinado a todas as
faixas etárias. Conta com cerca de 1500 livros e literatura infantil.

Cantinhos da Leitura. Escola Municipal Atílio da Silva Brandão. Praça Roque
Luiz de Andrade, s/n, 37610-000; Bom Repouso, Minas Gerais. Tel.: 35 + 461-

1401. A responsável é a professora Maria Soeli Andrade Silva Rodrigues,
diretora da escola.

Trata-se da operacionalização do projeto Cantinho da Leitura, da Secretaria
de Estado da Educação de Minas Gerais. Em cada sala de aula há um cantinho
para a leitura. Os livros ficam expostos e o trabalho em torno dos mesmos é
proposto a critério do professor regente de classe. O relato registra atividades de
leitura de livros, interpretação, ilustração de histórias e produção de textos.
O trabalho atende a 328 alunos do primeiro segmento do Ensino
Fundamental e conta com um acervo de 986 livros de literatura infantil. 543 fazem
parte dos cantinhos de leitura e 443 pertencem a uma mini-biblioteca existente na
escola.

Ciranda de Livros. Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Maurício
de Oliveira. Rua dos Orixás, 108, 07230-421; Guarulhos, São Paulo. Tel.: 11 +
6403-4646. As responsáveis são as professoras: Regina Guaranez da Silva.
Rua Valentin Savioli, 10, Bloco IV, apto. 34, Jardim Toscana, 07121-300;
Guarulhos, São Paulo. Tel.: 11 + 6440-0419. Patrícia Helena Etsuko Miyasato
Albuquerque. Rua Porangatu, 63, Vila São Jorge, 07111-350; Guarulhos, São
Paulo. Tel.: 11 + 208-2667.

O projeto foi criado em 1998 e destina-se aos alunos de Educação Infantil.
Como o próprio nome sugere, a Ciranda de Livros é uma biblioteca circulante que
propicia a leitura de variados títulos, o que de fato acontece entre as crianças que,
semanalmente, tomam um livro emprestado para ler em casa. Além da leitura de
livros, há o registro de outras atividades, como dramatizações, conversas e
debates, pesquisas, visitas a bibliotecas, museus e teatros. Há a relação de títulos
do acervo de livros da biblioteca existente na sala de aula.

Clube da Leitura em Sala de Aula. Escola Ebenezer. Rua 26, Q. 44, nº 9,
Bairro André Carloni, 29161-010; Serra Espírito Santo. Tel.: 27 + 228-1925. A

responsável é a professora Rose Mary Paiva dos Santos Freitas. Praça
Professor Collares Jr., Q. 2, nº 3, Bairro Solon Borges, Goiabeiras, 29072320; Vitória, Espírito Santo.

O projeto foi criado para contribuir com a formação de leitores, tendo por
base a literatura infantil e juvenil. Beneficia alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino
Fundamental. No início, os alunos escutam depoimentos de outros alunos que
vivenciaram a experiência no ano anterior e recebem livros para a leitura. A partir
daí, a escolha é livre.
Em torno das leituras feitas são realizadas atividades de expressão oral e
produção textual. A avaliação é feita por alunos e professores. Há dramatizações,
cartazes, desenhos e depoimentos dos alunos que são utilizados como incentivo
para novos estudantes envolvidos no projeto. O acervo do Clube de Leitura é
formado por 41 livros em prosa e verso de literatura infantil e juvenil, além de
revistas de histórias em quadrinhos doadas pelos alunos.

Com a Bola no Pé e o Livro na Mão. Escola Estadual Anexa ao Instituto
Estadual de Educação. Rua Espírito Santo, 594, Centro, 36010-040; Juiz de
Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 236-2119. A responsável é a professora
Carmem Lúcia Rodrigues Noronha. Rua Paraná, 49, apto. 405, Poço Rico,
36020-090; Juiz de Fora, Minas Gerais.

A professora autora do projeto, desde 1994, tem usado livros infantis como
ponto de partida para os trabalhos do dia-a-dia. O projeto, criado em 1998,
incentiva os alunos a lerem e aproveita o interesse demonstrado pelo futebol. São
utilizados livros, poemas, jornais e revistas sobre o esporte. Com base nas leituras
feitas,

são

desenvolvidas

atividades

diversificadas

como:

dramatização,

pesquisas, contação de histórias, debates, desenho, entrevistas, leitura de
poemas, etc. O trabalho beneficia alunos da Educação Infantil. Em relação ao
acervo, são indicados os títulos trabalhados.

Conhecendo o Mundo Literário. Escola Municipal Mário Godoy Castanho.
Rua Joaquim Roberto de Sousa, 508, Bairro Tocantins, 38408-349;
Uberlândia, Minas Gerais. A responsável é a professora Maria Inês Ferreira
Massuda.

O projeto, criado em 1995, promove a identificação de estudantes com
diferentes gêneros literários. A metodologia prevê melhor utilização da biblioteca,
livre escolha de obras literárias, leitura propriamente dita e a criação de um
espaço literário informativo permanente. A avaliação será feita mediante
observação do professor e pelo próprio aluno. Há um acervo de cerca de 2.600
livros dos mais variados gêneros para todas as faixas etárias.

Conto com Você - Magia e Encantamento. Hospital Infantil Getulio Vargas

Filho. Rua Teixeira de Freitas, s/n, Fonseca, 24130-610; Niterói, Rio de
Janeiro. O responsável é o Dr. Daniel Chutorianscy. Rua Gavião
Peixoto, 80/503, Icaraí, 24230-100; Niterói, Rio de Janeiro.
Em 1999, Conto com Você - Magia e Encantamento participou do 4º
Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil. O projeto apresentou como propostas:
desconstruir o modelo tradicional de hospital e desconstruir o modelo tradicional
de médico. Para isso, há muitas atividades culturais, com ênfase para a leitura de
livros literários.
A continuidade do projeto foi assegurada em 2000, com a introdução das
atividades culturais e a instalação da biblioteca Injeção de Letrinhas nas
enfermarias, com cerca de 500 títulos de literaturas infantis, juvenis e para adultos,
conseguidos por meio de doações. A leitura, hoje, no Getulinho é parte integrante
do tratamento médico ali desenvolvido. Medicina com Arte é o espírito do trabalho.

Escritores e Poetas Brasileiros. Colégio Estadual João Kople. Praça Roger
Malhardes, 07, 26650-000; Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro. As

responsáveis são as professoras Vera Guth Viana e Maria Lúcia Rodrigues
Ruhena. Rua Salles George, 61, Centro, 26650-000; Engenheiro Paulo de
Frontin, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 463-1013.

O projeto foi criado em 1998 para ampliar os conhecimentos literários de
alunos do Ensino Fundamental e Médio, com a leitura de escritores brasileiros de
renome. Há a lista dos autores trabalhados e as atividades desenvolvidas a partir
de um texto do autor. Há o registro de atividades de leitura de livros, pesquisa e
interpretação. Além dos livros dos autores trabalhados, didáticos e de apoio ao
professor, há um acervo de cerca de 1.000 livros de literatura dos mais variados
gêneros para todas as faixas etárias.

Uma Estante de Livros na Aula de Português. Escola Estadual Barão Geraldo
de Resende. Distrito de Barão Geraldo de Resende, 13083-970; Campinas,
São Paulo. A responsável é a professora Lilian Lopes Martins da Silva. Rua
Carlos Guimarães, 150/401, Cambui, 13024.200; Campinas, São Paulo. Conta
com a participação das professoras Norma Sandra de Almeida Ferreira,
Rosalia de Angelo Scorsi, Maria do Carmo Bianchi e Lourdes José da Silva.

Trata-se de um projeto que investe na formação do leitor desenvolvido nas
aulas da disciplina de Língua Portuguesa. Tem sido apoiado pela FAPESP Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e está integrado a outros
projetos que atendem às diversas disciplinas do Ensino Fundamental. O trabalho
une ensino e pesquisa, universidade e escola, formação inicial e continuada; seus
resultados são constantemente analisados no meio acadêmico. Assim, participam
do projeto professores universitários e professores do Ensino Fundamental.
Com a metodologia da pesquisa-ação, o projeto trabalhou para oferecer as
salas-ambientes, propostas pelo Governo Estadual, para a escola e seus alunos.
Organiza-se a estante nas salas e são adquiridos novos títulos e equipamentos,
ao mesmo tempo em que se discute a ação propriamente dita.

O projeto é operacionalizado em duas modalidades: leitura programada e
leitura de livre escolha. Associada às duas modalidades, há um trabalho efetivo de
produção textual. A avaliação inclui pesquisa de opinião dos alunos, aponta
resultados altamente satisfatórios. Há um acervo de cerca de 1200 livros de
literatura infantil, juvenil, enciclopédias, bíblia, etc.

Hilda Furacão. Escola Estadual Professor Botelho Reis. Praça Botelho Reis,
178, 36700-000; Leopoldina, Minas Gerais. A responsável é a professora
Maria Inês Xavier de Oliveira. Rua Lucas Augusto, 1666, 36700-000;
Leopoldina, Minas Gerais.

O projeto foi criado para aproveitar o sucesso da série televisiva Hilda
Furacão para incentivar alunos do Ensino Fundamental a lerem livros literários.
Participou do 3º e 4º Concursos FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de
Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil. A cada ano tem
aumentado a sua abrangência e sedimentado a sua ação.
Em 1999-2000, foi ampliado com a criação de um espaço físico no porão da
escola, A Oficina de Leitura, organizado mediante apoio dos pais de alunos e da
comunidade. Fotografias demonstram o cuidado com que a oficina foi criada e as
atividades dos pais na sua organização.
O trabalho tem sido realizado, desde 1998, com alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental e conta com um acervo de cerca de 1.500 livros didáticos,
paradidáticos, de literatura infantil, juvenil, literatura brasileira entre outros.

Incentivo à Leitura. Secretaria de Estado de Educação - Coordenadoria
Regional Metropolitana V - Centro de Estudos Supletivos de Duque de
Caxias, Rio de Janeiro. Rua Bento Amaral, s/n, Centro, 25020-020, Duque de
Caxias, Rio de Janeiro. A responsável é a professora Elizabeth Sanches, que
conta com a participação dos professores do Centro.

O trabalho, desenvolvido pela Biblioteca do Centro de Estudos Supletivos,
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, beneficia alunos jovens e adultos matriculados
nos cursos desde 1995. Há atividades diversificadas de leitura de livros, de outras
linguagens e eventos culturais, como: festa de clássicos, tarde de autógrafos,
recitais de poemas, contação de histórias, concursos diversos, etc. Há um acervo
de 232 livros dos mais variados gêneros; 58 referem-se à literatura.

Leitura e Lazer.

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora

Maria Benedicta Guimarães. Rua José da Silva Maciel, s/n, Jardim Teotônio
Vilela, 13300-000; Indaiatuba, São Paulo. Tel.: 19 + 3875-1046. As
responsáveis são as professoras Vandercy Vieira Ribeiro e Adriana Ferreira
da Silva.

Como havia dificuldades dos alunos em compreender e interpretar os textos
apresentados em sala de aula, o projeto foi criado para despertar na criança o
interesse pela leitura, propiciar-lhe momentos de lazer e entretenimento, aguçarlhe sua curiosidade, a interpretação acerca das coisas e do mundo, como forma
de ampliar seus horizontes pessoais. Implantado desde 1999, abrange as 3ª e 4ª
séries do Ensino Fundamental e prevê, inicialmente, duas fases de trabalho em
que foram selecionados dois títulos, uma tradução, de Max Velthuijs (Barulho
demais) e um texto de Ana Maria Machado (A galinha que criava um ratinho). Há a
participação de professores de todas as disciplinas.
Há livros com histórias produzidas pelos próprios alunos. Eles participam do
Projeto Jornal da Escola, do Correio Popular, que fornece encartes e orientações
para trabalhar com jornais. O acervo da biblioteca é bom e variado.

Leitura é Vida. Escola Dr. Bolívar de Abreu. Rua José Milton Chequer, 274,
29850-000; Ecoporanga, Espírito Santo. A responsável é a professora Nilma
Oliveira Clara, diretora.

O projeto é desenvolvido há dois anos com alunos do Ensino Fundamental;
incentiva a leitura e proporciona o acesso à literatura, como também a outros tipos
de texto. Conta com doações de professores e da comunidade. O acervo atual
possui cerca de 700 livros. São 189 títulos de literatura infantil e 22 didáticos e de
apoio ao professor. Os alunos são estimulados a lerem, tanto durante as aulas
quanto em casa, e a fazerem pesquisas em livros.

Leitura nos Quintais. A responsável é a professora Lucelena de Freitas. Rua
Victória Mazetto, 85, Bairro Maestro Júlio Ferrari, s/n, Lençóis Paulista, São
Paulo. Tel.: 14 + 3264-7886. E-mail: lucelenalp@.com.br

Projeto que teve início em 1996; envolve moradores do Núcleo Habitacional
Maestro Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista, São Paulo. Uma professora
aposentada reúne avós, mães e jovens para ler em seus quintais histórias para
crianças. A continuidade do trabalho prevê campanhas de arrecadação de livros,
revistas, jornais e cadernos, lápis de cor e giz, além de atividades de leitura,
dramatização e desenho. Há um acervo de 106 livros de literatura infantil e juvenil.

Leitura para todos. Escola Municipal Masajiro Ogawa. Estrada Vicinal José
de Almeida Rosa, s/n, 18185-000; Pilar do Sul, São Paulo. Tel.: 15 + 298-1133.
A responsável é a professora Geni Alves dos Santos. Rua Professor Eloi
Lacerda, 847, Centro, 18185-000; Pilar do Sul, São Paulo.

Projeto de incentivo à leitura onde estão listadas uma série de atividades de
leitura de livros literários, de outras linguagens e produção de diversos tipos de
textos. Não há informações sobre a realização das atividades previstas, impedindo
vislumbrar a efetividade do trabalho e seus resultados. Registra um acervo de
cerca de 900 livros de literatura infantil e juvenil e atende a 367 alunos do Ensino
Fundamental.

Ler e Escrever com Prazer.

Escola Estadual Anexa ao Instituto Estadual

de Educação. Rua Espírito Santo, 594, Centro, 36015-010; Juiz de Fora,
Minas Gerais. Tel.: 32 + 215-8256. A responsável é a professora Margareth
Assis Marinho. Rua Dr. João Pinheiro, 415/402, Bairro Jardim Glória, 36015040; Juiz de Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 236-2119.

Com o objetivo de levar os alunos a conhecerem, a gostarem e a fazerem
literatura foram criados os Clube de Leitura Monteiro Lobato e Clube de Leitura
Ziraldo. O primeiro passo foi montar uma biblioteca e, para tanto, cada aluno doou
um livro. Os clubes têm diretoria eleita, estatuto, livro de atas e um jornal. Os
clubes desenvolvem atividades de leitura de livros, elaboração de jornais e livros,
dramatizações, gincanas literárias, tardes de autógrafos, etc. O Clube de Leitura
Ziraldo mantém contato com o escritor homenageado que o apóia.
Há um acervo de 64 livros, todos literários, em sua maioria de literatura
infantil. São contos, poemas e livros biográficos. Beneficia os alunos da 4ª série do
Ensino Fundamental.

Ler é viajar sem sair do Lugar. Clube do Livro 6 aos 16. Av. Rio Branco, 890,
17890-000, Junqueirópolis, São Paulo. A responsável é a professora Zuleika
de Almeida Prado. Rua Rui Barbosa, 695, 17890-000; Junqueirópolis, São
Paulo.

O projeto é desenvolvido pelo Clube do Livro 6 aos 16, instituição sem fins
lucrativos, em Junqueirópolis, São Paulo, que foi premiado com o 3º lugar no 2º
Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil. Iniciativa pessoal de uma professora
aposentada, que surgiu a partir de um convite feito aos alunos para lerem no
quintal de sua casa. Foi esse o convite mágico, e as respostas em coro da
criançada OBAAA!!! que fizeram surgir o Clube do Livro 6 aos 16.
Ler é viajar sem sair do Lugar tem sido desenvolvido desde 1998; atua na
área de cultura, em uma ação complementar à escola; incentiva à leitura entre

crianças e adolescentes da cidade e, de forma menos sistemática, entre crianças
das cidades vizinhas que realizam excursões para conhecerem o Clube do Livro 6
aos 16. Em agosto de 2000, o Clube recebeu 400 visitantes.
Na área social promove a socialização de crianças e adolescentes por meio
da leitura, teatro e da cooperação na organização e manutenção dos livros. Há
atividades diversificadas de leitura de livros, hora do conto, bate-papo com
escritores, apresentações de jogral, teatrinho, dramatizações, etc. A coordenadora
faz palestras nas escolas para professores e alunos sobre a importância da leitura.
A avaliação envolve também as crianças e tem apresentado resultados
positivos. Hoje, o Clube tem 1.194 leitores inscritos, e 160 assíduos. O acervo de
livros de literatura infantil e juvenil é de cerca de 5.700 exemplares.

Ler Naturalmente. Colégio Estadual Ruy Barbosa. Rua Alynthor Werneck, 65,
Alto da Serra, 25635-090; Petrópolis, Rio de Janeiro. A responsável é a
professora Elizabeth Vianna Born.

O projeto foi criado em 1999 e tem como pressuposto a assertiva de que só
um bom leitor é capaz de produzir boa fala, bons livros e vice-versa. Desenvolvese a partir de temas como meio-ambiente, saúde, paz, cidadania, etc, em torno
dos quais são desenvolvidas atividades de leitura de livros, de outras linguagens e
produção textual.
Há um Concurso de Leitura com premiação para os leitores mais assíduos.
A avaliação é escrita por meio de fichas preenchidas pelos alunos leitores. Há um
acervo de 5.420 livros dos mais variados gêneros, dos quais 2.500 são de
literatura infantil e juvenil. Não há informações sobre títulos de livros, nem sobre
as características do público atendido.

Ler se aprende lendo. Biblioteca Escolar Professora Heloisa Marinho
Teixeira da Escola Estadual Senador Tarcísio Miranda. Av. Tarcísio Miranda,
257, Usina Santo Antônio, 28022-040; Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro. O responsável é o professor Manoel Ramos Pereira.

O projeto é desenvolvido pela biblioteca escolar a partir de sua
reorganização em 1998 e beneficia 120 crianças do Ensino Fundamental. Como o
espaço da biblioteca é pequeno, o seu responsável atua uma vez por semana, em
sala de aula, quando executa um planejamento elaborado em conjunto com o
professor regente de classe. Há atividades de leitura de livros, de expressão oral e
gestual.
Como ampliação das atividades do projeto, foi implantada a Hora da
Leitura. Toda segunda-feira, durante uma hora, a comunidade escolar pára e se
dedica à leitura. Há fotos e cronograma das atividades realizadas, além do acervo
de livros da biblioteca. São 318 títulos de literatura infantil e juvenil e 36 títulos de
livros didáticos e de apoio ao professor.

Pão e Poesia. A responsável é a professora Raquel Nader. Rua Antonio
Lopes Sertã, 231, F 5, apto. 301, Catarcione, 28614-080; Nova Friburgo, Rio
de Janeiro. Tel.: 24 + 522-0989.

O projeto, sob a responsabilidade de uma professora, também escritora e
contadora de histórias, consiste na impressão de histórias em sacos de pão, e os
transforma em um objeto de leitura. É relatado o percurso para a concretização do
trabalho: contatos com o patrocinador, dono de padaria; com escritores locais; a
produção de textos e um roteiro para teatro de bonecos. Em maio de 1999, o
projeto ficou pronto e foi lançado com o apoio da mídia local.
Paralelamente à distribuição dos sacos com as histórias, o Grupo de Artes
Teatro Eugenia apresentava-se nas escolas da rede pública de ensino. Foram
visitadas 10 escolas e beneficiadas cerca de 800 crianças.
Pela sua originalidade, o projeto foi convidado a apresentar-se na
Campanha Paixão de Ler, no Teatro Carlos Werneck de Carvalho, no Aterro do
Flamengo, Rio de Janeiro. Até maio de 2000, 1.350 sacos de pão com textos de
histórias foram impressos e distribuídos. A partir daí, os sacos voltaram ao seu
formato tradicional sem histórias.

Pare! Leia. Escola Municipal de Ensino Fundamental do Conjunto
Habitacional São João. Rua Periquito, 205, Conjunto Habitacional São João,
18290-000; Buri, São Paulo. Tel.: 15 + 546-1861. As responsáveis são as
professoras Beatriz Lopes de Albuquerque, diretora, e Renata Arato
Fonseca, coordenadora pedagógica.

É uma alternativa de trabalho apontada pelos professores da escola, após
discussão coletiva, para enfrentar as dificuldades de aprendizagem, a carência de
contato com diversos tipos de textos e a falta de hábito de leitura demonstrada
pelos alunos. O objetivo principal é a promoção de práticas leitoras de diferentes
tipos de texto no espaço escolar, ao longo do ano de 1999, embora atividades de
leitura já acontecessem na escola. Inicialmente, a proposta de organização do
Cantinho de Leitura pelo professor; em seguida a utilização de textos folclóricos e
jornalísticos. E, finalmente, a intenção de utilizar o acervo de leitura disponível na
escola, além da manutenção da atividade de leitura diária, durante quinze minutos,
após o recreio. Segundo a diretora, outras escolas da região aderiram ao projeto
por incentivo do Supervisor de Ensino que o divulgou na área.

Poesia na Praça. Os responsáveis são Jairo Silva, Marisa F. Machado, Nelzia
de Castro Soares, Gilberto J. Soares, Edmo Moraes e Celma Abreu. Rua
Uberlat, 13, Centro, 28640-000; Carmo, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 537-1162. É
desenvolvido na Praça Getúlio Vargas, Carmo, Rio de Janeiro.

O projeto existe desde 1989 e entre os seus vários méritos está o de reunir
pessoas que amam a poesia. Premiado no 1º Concurso FNLIJ Os Melhores
Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens, tem participado dos
concursos, ano a ano.
O relatório de 1999/2000 demonstra que as ações de empréstimo de livros,
homenagens a escritores, poetas e incentivadores da leitura, a participação em

eventos culturais da cidade e de outros municípios foram mantidas e enriquecidas.
A praça continua sendo a referência do projeto.
O trabalho conta com um acervo de 350 livros, sendo 250 de literatura
infantil e juvenil. Como o projeto tem acontecido há tantos anos, nota-se um
reconhecimento e apoio da comunidade, o que o caracteriza como uma ação
sedimentada no município.

Projeto de Literatura. Escola Municipal Professora Inês dos Ramos. Rua Pan,
440, Nova Gerty, 09572-550; São Caetano do Sul, São Paulo. As responsáveis
são as professoras Andréa Tasso Borracha, Angela Cezira Ricci Scardelato,
Jussara de Cássia Moinhos, Leila Aparecida Marques, Márcia Regina Martins
de Souza, Rosemeire Brait, Silvia Helena Fernandes e Vaverlei Aparecida
Vitalli Pacheco.

O projeto foi criado em 1998 e desenvolvido em uma escola cuja proposta
pedagógica está baseada no construtivismo de Piaget. Assim, objetiva favorecer
as condições para a criança ser sujeito de sua própria aprendizagem. O professor
é, portanto, o facilitador, aquele que ajuda o aluno a explorar, reconstruir e situarse no mundo.
As atividades desenvolvidas, a saber, leitura de livros literários, de outras
linguagens, rodas de leitura, contação de histórias, produção de textos individuais
e coletivos, propiciam formar crianças que gostem de ler, saibam ouvir e escrevam
textos criativos. Há um acervo de 743 livros de literatura infantil e beneficia alunos
de Educação Infantil.

Projetos de Incentivo à Leitura da Biblioteca Pública Municipal Professor
Gerson Alfio de Marco. Biblioteca Pública Municipal Professor Gerson Alfio
de Marco. Av. Guerino Osvaldo, 446, 13690-000; Descalvado, São Paulo. Tel.:
19 + 583-2677, Ramal 256. A responsável é a diretora Cacilda Gallo
Guimarães.

Para incentivar os alunos das escolas municipais a lerem e escreverem
mais, a Biblioteca Pública Municipal Professor Gerson Alfio de Marco, em
Descalvado, São Paulo, tem desenvolvido uma série de projetos; busca parcerias
e apóia projetos de escolas públicas municipais. Em 1997, lançou o concurso
PRO-LER com a premiação de kits escolares para os alunos que lessem o maior
número de livros e apresentassem resumos e análise crítica das obras lidas. Foi
criada a biblioteca circulante para maior participação dos alunos, composta de
quatro caixas-estantes com 80 livros cada uma. Os resultados positivos foram
divulgados por um outro concurso: Passando para o Papel.
A Hora do Conto, O Escritor na Cidade, Gosto de Ler e Conheça a sua
cidade são outros projetos que têm garantido a continuidade do trabalho de
incentivo à leitura. A participação no projeto Releitura, da Fundação Roberto
Civita, Editora Abril, possibilitou aumentar o acervo de livros das escolas públicas
e privadas do município, além da cadeia pública, instituições, asilos, etc. Há a
relação de livros do projeto Gosto de Ler (270 livros de literatura infantil) e da
Biblioteca Circulante (332 livros de literatura infantil).

Projetos de Leitura. Colégio Estadual Álvaro Alvim. Rua Dr. Osório de
Almeida, 677, Governador Portela, 26910-000; Miguel Pereira, Rio de Janeiro.
As responsáveis são as professoras Márcia Néris Chagas e Cristine Valente.

O trabalho é desenvolvido pela sala de leitura e pela biblioteca escolar, a
partir de variados textos, com ênfase nos poéticos. Com a iniciativa, aos poucos,
surgiram novos poetas. E para valorizá-los e incentivá-los surgiu o Concurso de
Poesia. Alguns dos textos concorrentes tornaram-se letras de música.
Há, ainda, os projetos Pratas da Casa, com o objetivo de valorizar o aluno
artista, para expor e divulgar seus trabalhos e Tempo de Ler, que promove a
leitura de clássicos da literatura infantil, além da leitura diária de outras linguagens
e produção de diversos tipos de texto. Semanalmente, o trabalho é dedicado a um
autor com pesquisas, leitura de suas obras, desenho, dramatizações, etc. Há um

acervo de 2.151 livros, sem informar seus títulos. Não há dados sobre o público
atendido.

Sala Ambiente - Cantinho para Criação.

Escola

Municipal

Professora

Iracy Andrade Junqueira. Rua Maria Abadia Mamede, 385, 38413-267;
Uberlândia, Minas Gerais. Tel.: 34 + 255-3371. A responsável é a professora
Neuza Gales Rosenburg Pereira. Rua Seringueira, 145, Bairro Jaraguá,
38413-024;

Uberlândia,

Minas

Gerais.

Tel.:

34

+

238-3925.

E-mail:

neuza@centershop.com.br

O projeto consiste na dinamização de sala ambiente da escola, como
espaço motivador do desenvolvimento de várias atividades culturais em que a
leitura é uma delas. Há a metodologia, orientação para a execução de atividades e
formas de avaliação. Na metodologia estão previstas aulas livres de leitura, teatro,
pesquisas, jogos, gincanas, interpretação e produção textual, sem informar a
realização das mesmas. Há um acervo de 1.600 livros de literatura infantil e
juvenil, jogos, televisão, vídeo cassete e aparelho de som.

Sala de Estudo. Biblioteca Pública Municipal Dr. Orlando Lopes. 17340-000;
Barra Bonita, São Paulo. A responsável é a professora Cecília Grana. Rua
Sebastião Franco Arruda, 35, Vila Operária, 17340-000; Barra Bonita, São
Paulo.

Como a Biblioteca Pública Municipal Dr. Orlando Lopes, Barra Bonita, São
Paulo, está localizada no centro da cidade, uma sala de estudo é uma alternativa
de atendimento aos bairros do município. São sete salas que funcionam em um
prédio próprio, atendem a estudantes e moradores dos bairros onde as mesmas
se localizam, além de crianças de rua. Elas ajudam inicialmente nas tarefas
escolares, para depois despertarem o gosto pela leitura. Há campeonatos de
xadrez e damas. Há um acervo de 199 títulos; 40 de literatura infantil e 38 de
literatura juvenil.

Sala de Leitura. Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Secretaria
Municipal de Educação. Rua Professor Felício Savastano, 240, Vila Industrial,
12220-270; São José dos Campos, São Paulo. E-mail: educ@sjc.sp.gov.br A
responsável é a professora Miriam Menezes de Oliveira.

O programa Sala de Leitura teve início em 1984. Atualmente está instalado
em 25 escolas das 29 existentes na Rede Municipal de Ensino e atende a 26.132
alunos. Trata-se de um centro de incentivo ao desenvolvimento da leitura; um
lugar para gostar de ler livros, investigar, estudar, usar todas as classes de
materiais (livros, jornais, folhetos, mapas, revistas, etc.); um lugar para estimular o
aprendizado, enriquecer e despertar a criatividade; um espaço que propicia ao
leitor condição de crescer, sendo um cidadão participante e um elemento
transformador da sociedade.
O seu principal objetivo é despertar o prazer de ler.

Propõe, na sua

estratégia de ação, atividades de leitura de livros, de outras linguagens, de
expressão oral, gestual e produção de textos. Estabelece muito claramente o
trabalho cooperativo da comunidade escolar e as atribuições do professor da sala
de leitura, realçando a mediação que deve ser feita entre o aluno leitor e o livro.
Há um acervo de cerca de 140.000 livros, que inclui obras clássicas,
literatura infantil e juvenil, didáticos e de apoio ao professor. Na impossibilidade de
listar os títulos em função de seu número elevado, há a lista de editoras, como:
Saraiva, Atual, Moderna, Ática, FTD, Companhia das Letras, etc.

Seminário de Muitas Leituras: de 1970 a 2000 - A Literatura Infanto-juvenil no
Brasil. Secretaria de Educação e Cultura. Subsecretaria de Educação.
Programa de Leitura Ler. Av. Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte,
24445-000; São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 607-1020. A responsável é
a professora Beatriz Eliane C. Santos.

O projeto insere-se no Programa de Leitura Ler da Secretaria de Educação
e Cultura do Município de São Gonçalo, RJ. Implantado em 1997, o programa
promove uma política de leitura nas escolas do município; incentiva sua prática
junto aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, o que contribui
para a melhoria da qualidade do ensino da rede pública municipal. É
operacionalizado por meio de palestras e eventos que ressaltam a importância do
livro. Em 1999, participou do 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores
Programas de Incentivo a Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil.
O Seminário de muitas Leituras... aproximou leitores reais e potenciais às
grandes obras literárias; envolveu artistas, autores, especialistas, professores e
alunos da rede pública e particular e comunidade em geral. Realizado em
setembro de 2000, por meio das oficinas Lendo e Produzindo Sentidos, A
Biblioteca na Prática Escolar, A Informática nos Projetos Multidisciplinares da
Escola, Educando com Arte, O Jornal na Sala de Aula e Debate-papo sobre o
tema De 1970 a 2000 - a literatura Infanto-juvenil no Brasil, o seminário tornou-se
um grande marco do trabalho de leitura no município de São Gonçalo. Notícias de
Jornais e Fotografias documentam as atividades.

Só se aprende a ler, lendo. Escola Municipal Professora Maria de Lourdes
Oliveira Iha. Rua Professora Isaura Costa e Silva, 21, Centro, 18150-000; Pilar
do Sul, São Paulo. Tel.: 15 + 278-1130. A responsável é a professora Maria
Francisca Nunes Nestlehner.

O projeto, criado em 1998, estimula e desenvolve nos alunos da 1ª à 4ª
séries do Ensino Fundamental o gosto pela leitura de livros literários, considerada
imprescindível no processo de construção de conhecimentos. O relato aborda
muito claramente o papel do professor como mediador entre o texto e o aluno
leitor e a necessidade de o mesmo ser um leitor que sente prazer nessa prática.
O trabalho surge a partir da reflexão sobre experiências de leitura
desenvolvidas anteriormente, de leituras complementares e de troca de
experiências. Inicia-se com o concurso para a escolha do patrono da biblioteca

escolar. Para tanto, a professora seleciona livros biográficos e obras literárias dos
candidatos. Nesse processo, a escola se mobiliza e lê. Realizam-se rodas de
leitura, visitas à biblioteca e palestras com escritores locais.
As atividades passam a ser constantes e envolve toda a escola: a roda de
leitura, uma vez por semana, o cantinho do saber, contação de histórias,
dramatizações e produção de textos pelos alunos. Há a relação de 64 títulos de
literatura infantil, que não corresponde a todo o acervo.

Tirando de Letra. Convidados Especiais - Produções Artísticas. Rua
Noruega, 302, Jardim Caiçara, 28910-220; Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os
responsáveis são os atores Marcos Rolemberg de Freitas e Jane Lacerda.

Trabalho iniciado por um grupo de atores independentes, em 1992, na
cidade de Aracaju, Sergipe, que estimula a leitura por meio de teatro e da
realização de oficinas de contação de histórias. Alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental são beneficiados. O trabalho acontece nas escolas da rede pública e
particular de ensino, mediante negociação com as instituições que financiam as
apresentações.
Desde sua criação, o grupo atuou em vários municípios brasileiros e, hoje,
tem sua sede na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Algumas das
apresentações realizadas foram noticiadas em jornais.

5) Região Sul

Amplie seu Horizonte lendo. Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente
Ministro Flávio Suplicy de Lacerda. Rua Arthur Virmond de Lacerda, s/n,
Chão 5, 83750-000; Lapa, Paraná. As responsáveis são Valéria Wiedmer
Fachini, do Subprograma Cultura, e Maria Regina Ritter Moro, Diretora Geral
do Centro.

Trata-se de uma proposta desenvolvida em 2000 que integra um projeto de
leitura, desenvolvido há dois anos. São quinze minutos semanais destinados à
leitura previstos em cronograma. Alunos e professores participam do projeto que
beneficia alunos da Pré-escola à 8ª série do Ensino Fundamental. Há uma lista de
325 livros de literatura infantil, juvenil e para adultos.

Asas para Voar. Colégio Estadual Imaculada Conceição. Linha Ligação,
Distrito de Jaciaba, 84420-000; Prudentópolis, Paraná. Tel.: 42 + 247-1333. A
responsável é a diretora Cecília Tlumaski Prima.

Uma vez por semana, durante uma hora, diretora, professores, alunos,
pessoal administrativo, de serviços gerais e motoristas param para ler. O material
de leitura é diversificado: livros de literatura, histórias em quadrinhos, textos
informativos, jornais e revistas. O trabalho, iniciado em 1998, além de professores
e funcionários, beneficia 447 alunos do Ensino Fundamental e do Médio. Há um
acervo diversificado de livros de literatura infantil, juvenil e para adultos.

A Aventura do Conhecimento. Escola Municipal Irmã Helena Olek. Escola
Estadual Nossa Senhora das Graças. Rua 19 de Dezembro, 36, 84500-000;
Irati, Paraná. Tel.: 42 + 422-3592. A responsável é a professora Sandra Lilian
Z. Passos.

O projeto desenvolve atividades que motivam os alunos a lerem e a
produzirem textos. Inicia com a seleção e organização dos textos por professores
e bibliotecários. As atividades de leitura são realizadas em sala de aula e na
biblioteca escolar. É a partir dessas leituras que os textos são produzidos.
O trabalho beneficia 1.133 alunos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental de duas escolas que funcionam no mesmo prédio e conta com um
acervo de 561 livros de literatura infantil.

Biblioteca

Alternativa.

Secretaria

Municipal

de

Educação.

Rua

Luiz

Meneguzzi, 168, 89535-000; Ponte Alta do Norte, Santa Catarina. É
desenvolvido no Núcleo Municipal José de Anchieta. Rua Francelízio de
Oliveira da Silva, 554, Centro, 89535-000; Ponte Alta do Norte, Santa
Catarina.

O projeto foi iniciado em 1998, com universitárias do Curso de Pedagogia
da Universidade Católica do Contestado, Unidade Universitária de Curitibanos em
uma escola municipal. O objetivo era a implantação de uma biblioteca alternativa.
Para a execução do projeto, fizeram campanhas de doação de livros na
comunidade, arrecadaram cerca de 130 livros, 243 revistas e 84 jornais. Os
exemplares foram expostos, ficaram à disposição de professores e alunos. Além
da organização da biblioteca, desenvolveram uma série de atividades de leitura de
livros, de outras linguagens e atividades lúdicas.
Em 2000, a escola criou o momento de leitura. Um dia por semana, a
escola pára e todos se dedicam à leitura. Muitos alunos levam livros para a casa e
fazem rodízio com os mesmos. O trabalho conta com um acervo de 270 livros de
literatura infantil e juvenil e beneficia 300 alunos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Biblioteca Volante. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Biblioteca
Pública Municipal Alberto Pasqualini. Rua Nestor Frederico Henn, 1491,
96880-000; Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Tel.: 718-1222. A responsável é a
professora Edla Becker Bartz.

O projeto foi criado para incentivar a leitura em todas as localidades do
município. A Biblioteca Pública Municipal Alberto Pasqualini situa-se no centro, o
que dificulta a sua utilização por professores e alunos da zona rural e da periferia.
Das 29 escolas municipais, 22 estão localizadas na zona rural e periferias da zona
urbana. Somente quatro escolas do ensino fundamental possuem biblioteca.

Foram organizadas 25 caixas com livros de literatura infantil, juvenil e
paradidáticos que, em sistema de rodízio, permanecem em cada uma das escolas
atendidas por um tempo ditado pela necessidade de alunos e professores. As
bibliotecas volantes beneficiam alunos de 29 escolas municipais, sete estaduais e
duas da rede particular de ensino. Há um acervo de 661 livros de literatura infantil
e juvenil.

Chá Literário. Escola Municipal Professora Belizária Rodrigues. Rua Lauro
Luiz da Silva, 35, Bairro São Carlos, 88519-080; Lages, Santa Catarina. A
responsável é a Diretora Maribel de Amorim Pereira.

Em 1998, o projeto participou do 3º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores
Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil. De lá
para cá tem se desenvolvido sem grandes alterações. O chá literário continua a
ser realizado em etapas.
Numa etapa os alunos elaboram e produzem textos individualmente. Para
a ilustração, podem trabalhar em parceria com outros. Na outra etapa, busca-se
ampliar a participação das crianças na biblioteca escolar, com a premiação de
certificados aos alunos mais assíduos. Não há obrigatoriedade de leitura nem
restrição de obra. Finalmente, a etapa mais esperada, a tarde de autógrafos. É o
chá propriamente dito. Há exposição dos livros produzidos, entrega de certificados
e assinatura de autógrafos.
A avaliação do projeto é feita por professores, pais e alunos e apresenta
resultados positivos. O trabalho beneficia 374 alunos da Pré-escola à 8ª série do
Ensino Fundamental.

Ciranda de Livros. Escola Municipal dos Colonizadores. Rua 31 de agosto,
s/n, 84507-000; Irati, Paraná. A responsável é a professora Denise Mucha
Fiori. Rua Engenheiro José Maria s/n, 84507-000; Irati, Paraná.

O projeto foi criado a partir da constatação de professores do pouco
interesse de seus alunos pela leitura. O Ciranda de Livros consiste em levar em
uma cesta, livros para as turmas e, segundo relato, funciona há 3 anos,
beneficiando 115 alunos do Ensino Fundamental. Durante a semana em que os
livros ficam numa turma são realizadas atividades de leitura de livros,
dramatização e produção de textos. Há um acerco de 347 livros de literatura
infantil e juvenil.

Conhecendo Grandes Artistas de Nossa História. Escola Estadual Nicolau
Copérnico. Av. João Pessoa, 51, 84570-000; Mallet, Paraná. Tel.: 42 + 5421191. A responsável é a professora Renilda S. Lazoski.

O projeto é desenvolvido para incentivar a leitura e ampliar o horizonte
cultural dos alunos envolvidos. Há um trabalho em grupo; cada grupo lê, estuda e
pesquisa em outros livros a vida e a obra de um grande artista da humanidade.
Finaliza com a apresentação dos trabalhos para toda a turma; depois é exposto no
mural da escola.
Os resultados são muito bons, pois além de despertar o gosto pela leitura
têm propiciado um enriquecimento cultural dos alunos. O trabalho beneficia 72
alunos da 6ª série do Ensino Fundamental.

O Contador de Histórias. Escola Municipal Irmã Helena Olek. Rua 19 de
Dezembro, 36, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.: 42 + 422-3592. A responsável é a
professora Nelci Rosyski Wolski.

O projeto visa mobilizar os alunos da 3ª e da 4ª séries do Ensino
Fundamental para a leitura. A importância da leitura no processo de aprendizagem
e a constatação de que esta prática realizada em sala de aula não despertava no
aluno o prazer de ler foram os pressupostos que orientaram a elaboração do
projeto.
Inicia com a busca de um referencial teórico; depois muita propaganda:
panfletos e faixas nas dependências escolares. Expectativa e curiosidade.
Ninguém sabia quem era o contador de histórias e de onde viria. Pais e crianças
se envolveram no trabalho que, hoje, é prática permanente na escola. A estratégia
registra diversas atividades de leitura de livros e de produção de textos realizadas
a partir das histórias contadas. Há o acervo de alguns títulos trabalhados pelas
crianças.

Crescer na Imaginação e no Conhecimento. Escola Municipal Marechal
Deodoro. Rua Paranaguá, 891, Centro, 85948-000; Pato Bragado, Paraná.
Tel.: 45 + 2821222.

A responsável é a bibliotecária Ilze Irene Kotz, a

coordenação é da professora Leani Kirsten e a supervisão da professora
Clarice Klein.

O projeto é desenvolvido a partir da biblioteca escolar, com o envolvimento
de todos os professores. Iniciado em 1996, há o desenvolvimento de atividades
diversificadas de leitura de livros de outras linguagens, de produção textual,
expressão verbal e gestual, beneficia alunos da Pré-escola à 4ª série do Ensino
Fundamental. Há um expressivo acervo de 4.022 livros, sendo 2.020 de literatura
infantil e juvenil. Não há informações sobre número de alunos atingidos durante o
período de sua execução.

De Continuidade à Leitura. Escola Dr. Lauro Müller Soares. Rua Principal,
s/n, Distrito de Santana, 94623-000; Cruz Machado, Paraná. Tel.: 42 + 5511110.

O projeto é apresentado sinteticamente; não há dados sobre o responsável
pelo trabalho, metodologia e atividades desenvolvidas. Atende a 261 alunos da
zona rural que integram onze turmas da escola e um acervo de 1.152 títulos
diversos.

Descobrindo as Maravilhas da Literatura. Grupo Escolar Municipal Nova
Brasília. Nova Brasília, s/n, 89700-000; Concórdia, Santa Catarina. Tel.: 49 +
442-8950. As responsáveis são as professoras Sandra Maria Cechi, Eliane G.
Voidila,

Eliana

Tessmann,

Marilei

G.

Vendrusculo,

Adriana

Picinin,

Luciavânia Baranóski Silva e a diretora Joice Goreti dos Santos.

O projeto, criado em 1999, forma o leitor com a utilização de livros de
literatura infantil. Parte do diagnóstico da situação educacional do município que
aponta a questão da leitura e da escrita como uma das causas do índice de
repetência dos alunos. O grau de instrução dos pais - um número alto de
analfabetos ou sem a conclusão das primeiras séries do Ensino Fundamental tem se refletido nesse índice.
Há fundamentação teórica e sua metodologia prevê o envolvimento dos
pais em todas as fases do projeto no sentido de influenciar a formação do hábito
de leitura dos filhos e estimulá-los a se alfabetizarem e, àqueles alfabetizados, a
melhorarem seus conhecimentos. Há atividades de leitura de livros, de outras
linguagens, de produção textual, de expressão oral, hora do conto e dia da leitura,
que beneficia alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental. Há um acervo de
367 livros de literatura infantil e bibliografia de referência.

Descobrindo o Mundo através da Leitura. Colégio Estadual Ivanilde de
Noronha. Rua Rouxinol, 2008, Vila Aparecida, 86706-190; Arapongas, Paraná.
Tel.: 43 + 275-2244. As responsáveis são as professoras Inês Duran Sartori,
Sonia Maria Rossi Michelin e a bibliotecária Aparecida Matheus.

O projeto é desenvolvido desde 1997 com alunos do Ensino Fundamental e
Médio. Os professores e a bibliotecária realizam com seus alunos leitura,
interpretação, contação de histórias e produção de textos. O trabalho inclui, além
dos livros, vídeos e filmes. Há cerca de 5.000 livros, em sua maioria paradidáticos.
São 450 livros de literatura infantil e juvenil.

Educação Ambiental. Escola de Educação Básica Professor Germano Timm.
Rua

Orestes

Guimarães,

406,

89204-060;

Joinville,

Paraná.

E-mail:

germanotimm@ig.com.br Os responsáveis são os professores Paulo
Roberto Sahium e Ruth Hardt.

Um trabalho feito pela Escola - professores e alunos junto à comunidade no
sentido de economizar água. No desenvolvimento das atividades os alunos lêem e
produzem textos, tudo relacionado à educação ambiental. A Escola participou do
4º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil.

A Evolução do Construir: Literatura Infantil e Ludicidade entrelaçadas no
Processo de Construção do Saber.

Biblioteca Pública Municipal Antônio

Ébani. Escola Municipal São José. Rua Marquês de Tamandaré, 1477, 97770000; Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. O responsável é o professor
Rodrigo Dalosto Smolareck.

O projeto é desenvolvido há dois anos e tem como base para a construção
do conhecimento dos alunos a ludicidade e a literatura infantil. Realiza a Hora do
Conto, atividade feita com alunos da Pré-escola à 4ª série do Ensino
Fundamental, a partir da qual são realizadas mesas redondas, oficinas diversas e
confecção de painéis sobre a história contada. Há a relação de livros infantis
constantes do acervo da escola e bibliografia de referência.

O Fantástico Mundo da Leitura. Escola Estadual Capitão Domingos Vieira
Lopes. BR Rio da Areia, s/n, 84400-000; Prudentópolis, Paraná. Tel.: 42 +
4461842.

As responsáveis são as professoras Dirceu Belo Primo e

Gislaine E. Dias.

O projeto tem como objetivo promover, na aula de Língua Portuguesa, uma
vez por semana, a leitura de textos escritos variados. A única exigência é que
durante a aula reine no ambiente total silêncio e concentração; e o principal de
tudo é que este tipo de trabalho é desvinculado de qualquer atribuição de nota,
apenas ler pelo prazer de ler. Criado em 1997, o projeto beneficia 134 alunos do
Ensino Fundamental e apresenta resultados muito bons.

Feira do Livro. Colégio Presidente Arthur da Costa e Silva. Av. Brasil, 41,
86640-000; Cafeara, Paraná. A responsável é a professora Marli Manganaro
Bigueti.

Aproximar o aluno da biblioteca e despertar-lhe o gosto pela leitura são os
principais objetivos do projeto. Desenvolvido cooperativamente, sua metodologia
prevê: formação de equipes, ida à biblioteca para a escolha do livro, leitura e
análise da obra e preparação para a sua apresentação. Geralmente encenam a
trama e, para tanto, se reúnem constantemente para decidirem sobre a
caracterização de personagens, cenários, confecção de cartazes, faixas, painéis,
etc.
A Feira do Livro dura três dias e são premiadas as equipes que melhor se
apresentarem. No final, os alunos recebem mensagens e camisetas com
propaganda da feira. São sorteados brindes e livros. Os participantes dão
entrevistas para o jornal do colégio e falam de sua experiência. Os resultados são
bastante significativos. Do trabalho participam alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio, além de diretora, professores e alunos
de outras séries. Há a listagem dos livros trabalhados nas feiras realizadas em
1999 e 2000.

Filosofia para Criança - A Arte para o pensar. Escola Municipal Irmã Helena
Olek. Rua 19 de dezembro, 36, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.: 42 + 422-3592. A
responsável é a professora Cláudia Maria Petchak Zanlorenzi.

O projeto está centrado nas idéias de Mattew Lepman, americano, autor do
livro A Filosofia vai à escola, Editora Summus, e segue a orientação do Centro
Brasileiro de Filosofia para Crianças. Utiliza, entretanto, livros de literatura para o
desenvolvimento do trabalho.
As atividades propostas têm como objetivo levar as crianças a inferirem,
refletirem, questionarem, discutirem e dialogarem sobre diversos temas, no
sentido de construírem um conhecimento mais crítico da realidade. O projeto
beneficia 32 alunos da 1ª série do Ensino Fundamental e os resultados são muito
bons.

Guardião do Livro. Colégio Pedro Carli. A responsável é a professora Soraia
Adriana Santos. Rua Emílio Serrato, 89, Jardim Veneza, 82025-430;
Guarapuava, Paraná.

Ao longo dos últimos anos, uma professora da disciplina de Língua
Portuguesa tenta desenvolver nas escolas em que atua, um trabalho com alunos
do Ensino Fundamental, no intuito de motivá-los para as práticas leitoras. Para
tanto, utiliza-se das sinopses de obras fornecidas pelos catálogos das editoras
para que seus alunos selecionem o livro que será lido durante o ano.
Em torno das leituras feitas, várias atividades são realizadas como, por
exemplo: júri simulado para análise da obra e produção escrita de vários tipos de
textos.
A essência desse trabalho foi mantida, agora sob forma de projeto. A
professora narra sua atual experiência no Colégio Pedro Carli, por considerá-la
mais rica, na medida em que toda a escola se envolveu na temática do livro
selecionado pela turma - Vida de droga, de Walcir R. Carrasco. Isso significa dizer

que, além da leitura da obra por todos os alunos, outras atividades foram
realizadas, sempre em torno da problemática das drogas.

O Homem e a Leitura: uma Dupla Dinâmica. Colégio Estadual Dr. Marins
Alves Camargo. Rua Bahia, s/n, 87704-040; Paranavaí, Paraná. Tel.: 44 + 4236062. E-mail: marins@fornet.com.br A responsável é a professora Luzia de
Lourdes Moriggi de Souza.

O projeto se desenvolve desde 1998 com alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental e pretende despertar o gosto pela leitura, estabelece a
diferença entre as linguagens da literatura e a da informação. Participou do 4º
Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil. Há uma previsão de continuidade. Há atividades
diversificadas com destaque para a montagem de um telejornal (vídeo). A
bibliografia é mínima, composta de histórias infantis e pequenos textos para a
faixa juvenil.

Hora do Conto. Escola Estadual Tiradentes. Rua do Cerro Azul, 213, Vl,
Recreio, 86025-110; Londrina, Paraná. Tel.: 43 + 329-0133. A responsável é a
professora Edna Aparecida Macedo.

O projeto foi criado em 1998 após a instalação do Ciclo Básico de
Alfabetização na Escola Estadual Tiradentes, Londrina, Paraná, para enriquecer o
processo de aprendizagem da leitura e escrita dos alunos. Nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, semanalmente, durante 50 minutos, é desenvolvida a hora
do conto, que propicia aos alunos o acesso a livros, jornais e revistas. A partir das
histórias lidas e contadas, desenvolvem-se atividades diversificas de acordo com a
faixa etária dos alunos.
Da 5ª à 8ª séries, os alunos vão à biblioteca escolar uma vez por semana e
a professora de português trabalha e aprofunda em sala de aula os assuntos lidos
durante a visita.

Incentivo à Formação de Leitores. Escola Técnica Estadual 25 de Julho. Rua
Pedro Américo, 479, Bairro de São José, 98700-000; Ijuí, Rio Grande do Sul.
As responsáveis são as professoras Cledi Báo da Silva, do Ensino Médio e
Maria Alice Sides, do Ensino Fundamental.

Cada início de ano, os professores indicam títulos para os alunos do Ensino
Fundamental e Médio. Cada turma adquire um livro que depois de trabalhado é
trocado por um de outra sala. A partir da leitura feita são realizadas produções
textuais, dramatizações de crônicas, confecção de cartazes. Registra, ainda, a
promoção de encontros com autores. Em 1999 foi com o escritor Moacyr Scliar.
O relato apresenta fotografias, depoimentos dos alunos e notícias de jornal
sobre as atividades desenvolvidas. Há um acervo de cerca de 7.000 livros, sendo
1.238 de literatura para o Ensino Médio e 1.460 de literatura infantil e juvenil.

Incentivo à Leitura. Colégio Estadual São Borja. Rua Engenheiro Luiz
Fagundes, 1865, 97670-000; São Borja, Rio Grande do Sul. As responsáveis
são as professoras Beatriz Odorissi, Janete de Paula Neves e a bibliotecária
Lisiane Vicentina Gomes Pereira.

O projeto foi criado por duas professoras e uma bibliotecária para incentivar
a leitura na escola. Apresenta uma série de atividades previstas como leitura de
livros, de outras linguagens, produção de textos, etc.

Incentivo à Leitura. Escola de 1º Grau Incompleto Carlos Gomes. Rua
Buarque de Macedo, 2971, 95720-000; Garibaldi, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 +
462-2720. A responsável é a professora Eunice Accorsi.

Trata-se de uma experiência de incentivo à leitura já bem sedimentada.
Abrange um grande número de leitores e trabalha a leitura de uma maneira global:
histórias lidas, contadas, projetadas em telão, com fantoches, etc. As histórias são

enriquecidas com trabalhos manuais e musicais. Alunos lêem para outros,
vivenciam a história e exercitam a memória e concentração, com a realização de
jogos e brincadeiras. Os professores utilizam toda a sua criatividade para
despertar nos alunos o gosto pela leitura.
O trabalho, iniciado em 1998, beneficia 225 alunos de Educação Infantil e
Ensino Fundamental e conta com um acervo de 2.087 livros de literatura infantil,
juvenil, didáticos, de pesquisa e obras diversas.

Incentivo à Leitura. Escola Estadual Basílio de Lucca. Av. Souza Naves,
1545, 86200-000; Ibiporã, Paraná. Tel.: 43 + 268-2599. As responsáveis são as
professores: Keila Renata Forin (Rua Dr. Paulo Bueno, 254, 86200-000;
Ibiporã, Paraná.) e Elisandra Milani Teotônio (Rua Ludovico Bruschi, 66,
86200-000; Ibiporã, Paraná. Tel.: 43 + 258-1951).

A Escola Estadual Basílio de Lucca, de Ibiporã, Paraná, apresenta dois
projetos Leitor Mirim e Ler por Prazer. O Leitor Mirim beneficia alunos da 1ª à 4ª
séries do Ensino Fundamental e é operacionalizado por meio de livros retirados da
biblioteca escolar para leitura em casa e atividades desenvolvidas por bibliotecária
com a participação de professores regentes de classe. Além da leitura de livros,
há a contação de histórias, realização de jogos e confecção de livros.
O Ler por Prazer, destinado aos alunos da 5ª à 8ª séries do mesmo grau de
ensino, consiste na ida semanal à biblioteca onde fazem leitura livre sobre temas
sugeridos por professor de cada disciplina. A escola apresenta um acervo de
cerca de 5.600 livros de literatura infantil e juvenil.

Incentivo à Leitura. Escola Estadual Dr. João Ribeiro Júnior. Rua Rio de
Janeiro, 710, 86280-000; Uraí, Paraná. Tel.: 43 + 541-1152. As responsáveis
são a bibliotecária Olga Isako Tamaki, a supervisora de ensino Ivanete
Terezinha de Oliveira e a diretora Aleacir Manganaro Maturama.

Para estimular o gosto pela leitura, a escola desenvolve desde 1994 o
projeto Descobrindo o Mundo através da Leitura junto a alunos do Ensino
Fundamental, tendo por base o empréstimo de livros de literatura infantil na
biblioteca escolar. Os alunos possuem carteirinhas onde são registrados os livros
lidos em casa. Na troca de livros, o aluno relata o que leu, suas impressões sobre
o livro e responde a questões colocadas pela bibliotecária.
Para os alunos menores, os livros são levados para a sala de aula e no
Cantinho da Leitura e na Hora do Conto estimula-se a leitura, desenvolve-se a
expressão oral, o que propicia o enriquecimento do vocabulário dos estudantes.
Em todas as séries são desenvolvidas atividades em torno da leitura de livros
literários: dramatizações, teatro de fantoches, projeção de slides, vídeos,
confecção de cenários, murais, cartazes e livros.
Em 1996, o projeto Teatro na Escola levou os alunos a lerem e a
encenarem histórias da literatura infantil. A Biblioteca Escolar Neuza Cirino Rosa
possui um acervo de mais de 1.600 títulos de literatura infantil, juvenil, coleções
pedagógicas, enciclopédias, dicionários e livros para a pesquisa de alunos e
professores.

Incentivo à Leitura. Escola Estadual Sagrada Família e Escola Municipal São
Francisco de Assis. Rua Quintino Bocaiúva, 707, 84940-000; Siqueira
Campos, Paraná. Tel.: 43 + 571-1254. A responsável é a diretora Irmã Ignez
Tokarski.

A Escola Estadual Sagrada Família e a Escola Municipal São
Francisco de Assis enviaram projetos de incentivo à leitura. São escolas que
atendem ao Ensino Fundamental e funcionam no mesmo prédio, sendo dirigidas
pelas irmãs da Sagrada Família.
A primeira escola desenvolve o projeto Paz - sim, Violência - não, em
que são registradas diferentes atividades sobre a temática: debates, palestras,
projeção de filmes, leitura de livros, que envolvem alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental e representantes dos vários segmentos da sociedade local.

Em relação à outra escola é interessante observar o depoimento de
uma professora sobre a importância do concurso promovido pela FNLIJ/PROLER.
Segundo ela, foi a partir desse concurso que foram elaborados e redigidos
projetos específicos no campo da leitura, já que até então as atividades leitoras
estavam diluídas no planejamento escolar. Assim, foram encaminhados três
projetos cujas características básicas de cada um deles são: premiação ao aluno
que ler maior número de livros durante o bimestre e a criação de um
espaço/tempo para o desenvolvimento de uma única atividade: ler pelo simples
prazer de ler. As escolas contam com um acervo de 1.37l livros de literatura
infantil, juvenil, para adultos, didáticos e de apoio ao professor.

Incentivo à Leitura. Escola Municipal João Batista de Siqueira. Rua Pedro
Teixeira, s/n, 83513-190; Almirante Tamandaré, Paraná. Tel.: 41 + 657-2714.
As responsáveis são as professoras Maria Elena Brotto Buzzatto, Mari Estela
Domakoski, Sandra Maria Mangolin, Conceição Correia Cunha, Diva Luzia
Brito Maia e Denise M. B. Buzato.

Trata-se de um texto elaborado com base em pesquisa feita com 60 alunos
da 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. Muito bem fundamentado teoricamente,
o conteúdo fala da importância da leitura e sugere diversas maneiras de introduzir
histórias infantis e juvenis em sala de aula.
Registra atividades de leitura, desenho, teatro, fantoches, confecção de
jornais e produção textual. Há a relação de livros utilizados no desenvolvimento do
trabalho e o acervo de livros da biblioteca escolar. São 224 títulos de literatura,
sendo a maior parte de literatura infantil.

Incentivo à Leitura. Escola Municipal Professor Francisco Hübert. Rua
Francisco Derosso, s/n, Alto Boqueirão, 81770-000; Curitiba, Paraná. Tel.: 41
+ 378-2728. As responsáveis são as professoras Eliza Vatrim Lima (Projeto
Fênix) e Mercedes Maria H. Train (Farol do Saber).

A Escola Municipal Professor Francisco Hübert, em Curitiba, no Paraná,
apresenta trabalho realizado pelo Projeto Fênix de Incentivo à Leitura e
Musicalização, criado em 1996 com o apoio do SINJUTRA - Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado do Paraná. Há o envolvimento de professores,
alunos e comunidade e a realização da Hora do Conto, uma promoção do Projeto
Farol do Saber, da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Projeto
Fênix, com um benefício de 1.000 pessoas, em sua maioria alunos da escola.
Há a criação de grupo de estudos para o Programa de Formação
Continuada do PROLER Leitura e Cidadania pela internet. O projeto participou do
2º, 3º e 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à
Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil e conta com um acervo de
1.579 livros de literatura infantil e juvenil.

Incentivo à Leitura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade
de

Biblioteconomia

e

Comunicação.

Departamento

de

Ciências

da

Informação. Centro Referencial de Literatura Infantil e Juvenil. Rua Ramiro
Barcelos, 2705, sala 513, 90035-007; Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tel.: 51
+ 316-5138. A responsável é a professora Milene Linden da Rocha.

O Centro Referencial de Literatura Infantil e Juvenil da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul apresenta seus objetivos, metas e projetos. Além de
pesquisas e estudos na área de leitura literária, promove, através de sua atividade
de extensão, serviços à comunidade escolar de Porto Alegre; identifica e divulga
bens e valores culturais no campo da literatura infantil e juvenil.
A Arte de Ler e Libros Viajeros utilizam caixas estantes e hora da leitura
que tem propiciado o acesso de professores, bibliotecários e alunos a textos
lúdicos e informativos. Os projetos despertam, assim, o interesse pela literatura,
cultura e línguas portuguesa e espanhola.
Há clareza nas suas propostas, metodologia e uma ação já sedimentada
nas escolas onde os mesmos se desenvolvem. Em conjunto, atenderam de 1998
até julho de 2.000 cerca de 2.000 alunos do Ensino Fundamental. Há um acervo

de 5.000 livros de literatura infantil e juvenil editados no Brasil, América Latina e
Espanha.

Incentivo à leitura da Escola Básica Melvin Jones. Escola Básica Melvin
Jones. Rua Severiano Magnani, 80, Bairro Santa Cruz, 89700-000; Concórdia,
Santa Catarina. Tel.: 49 + 442-3931.

O projeto é desenvolvido junto à comunidade escolar, desde o ano de 1997,
pretende o domínio da linguagem, requisito básico indispensável para a expressão
e compreensão da realidade. Há a leitura e a interpretação de livros. Cada
disciplina, em sua área específica, dá continuidade ao processo que desenvolve
atividades práticas tais como construção de maquetes, caracterização de
personagens e produção textual.
Apoiado financeiramente pela APP (Associação de Pais e Mestres da
Escola) e pela Secretaria Municipal de Educação, apresenta cronograma de
atividades de 1997 a 2000 e fotos documentando algumas delas.

Incentivo à leitura da Escola Estadual Benedito Serra. Escola Estadual
Benedito Serra - Ensino Fundamental. Rua Santa Catarina, 137, Porto Ubá,
86865-000; Lidianópolis, Paraná. Tel.: 43 + 473-1144.

Iniciado em 1997 o projeto envolve os alunos da 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental e todos os professores. Consiste em um Momento da Leitura, de 50
minutos de duração realizado em sala de aula e de escolha livre de títulos. Os
professores fazem, ou não, um debate depois da leitura. Eles também lêem.
Realiza-se uma vez por semana.

Há uma relação de 98 títulos destinados a

crianças, jovens e adultos.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal Dr. Ivan Ferreira do Amaral. Escola
Municipal Dr. Ivan Ferreira do Amaral. Rua Osvaldo Aranha, 251,

Pitanguinha, 85200-000; Pitanga, Paraná. Tel.: 42 + 746-1299. A responsável é
a professora Ana Zuleide Prates.

O projeto é desenvolvido desde a criação da biblioteca escolar em 1976 e
pretende incentivar a leitura da Pré-escola à 4ª série do Ensino Fundamental. Há
atividades na biblioteca, hora da leitura, pesquisas, leitura e produção textual com
o envolvimento dos pais dos alunos. Há depoimentos de professores sobre o
projeto e a listagem de livros que integram o acervo da escola: 111 títulos
recebidos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - FNDE e 384
títulos de literatura infantil e juvenil.

Incentivo à Leitura da Fundação Cultural de Paranavaí. Biblioteca Pública
Júlia Wanderley. Fundação Cultural, Secretaria Municipal de Educação,
Núcleo Regional de Ensino e Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Paranavaí, Paraná. Biblioteca Pública Júlia Wanderley. Rua Souza
Naves, 1419, 87702-260; Paranavaí, Paraná. Tel.: 44 + 4123-5868. E-mail:
cultural@fornet.com.br Site: www.paranavai.com.br A responsável é Luísa
Antonio Gerez Pires.

A Fundação Cultural de Paranavaí, no Paraná, através da Biblioteca
Pública Júlia Wanderley, apresenta três projetos distintos: o Festival Monteiro
Lobato; o Lendo e Criando Histórias e o Projeto de Incentivo à Leitura na Cadeia
Pública. Todas essas iniciativas tiveram início em 1998 e continuam em
atividades. O Festival destina-se a incentivar a leitura da obra de Monteiro Lobato,
por alunos da 4ª série das escolas públicas e particulares do município. O trabalho
é realizado em parceria com órgãos de educação do município e tem conseguido
mobilizar um número crescente de escolas, com um benefício de 1000 pessoas.
O Lendo e Criando Histórias, que consiste na contação de histórias, é
voltado para crianças de 3ª e 4ª séries. Atende no espaço da biblioteca cerca de
220 alunos de 14 escolas públicas da periferia e zona urbana. Sua periodicidade é
mensal e a dinamização fica por conta da Faculdade Estadual de Educação,

Ciências e Letras, através de um grupo de contadores de histórias formado por
alunos dos cursos de Pedagogia e Letras.
O terceiro projeto volta-se para um público totalmente diverso, os detentos
do presídio local, com o propósito de recuperar a auto-estima dos mesmos. Por
ocasião de sua implantação, instalou-se uma mini-biblioteca no presídio, com
livros, jornais e revistas.
Em 1999, participou pela primeira vez do 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o
Brasil.

Incentivo à Leitura e Pesquisa para alunos de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio. Colégio Estadual Guairá. Rua Lamenha Lins, 1962,
Rebouças, 80220-080; Curitiba, Paraná.

O projeto existe desde 1998 com atividades programadas sistematicamente
na biblioteca e em sala de aula. Para a Educação Infantil e primeiras séries do
Ensino Fundamental há aula de leitura e atividades de desenho, teatro, etc. Da 5ª
à 8ª séries, o trabalho centra-se em oficinas de leitura sob a responsabilidade do
professor de Língua Portuguesa. No Ensino Médio desenvolvem-se pesquisas
orientadas pelos professores, na biblioteca. Além disso, cada aluno lê e relata um
livro em sala de aula. Todos podem levar dois livros por semana para casa.
O acervo da biblioteca é formado por livros doados pela FNLIJ/PROLER e
por doações de alunos e professores. Em 1999, o Extra Hipermercado fez uma
campanha junto à comunidade e arrecadou um número significativo de livros.
Alunos e professores contam, ainda, com revistas, jornais, discos, slides,
cassetes, jogos, vídeos, etc. A relação de livros apresentada é ampla com bons
títulos de literatura infantil e juvenil, teóricos, enciclopédias, livros didáticos e de
apoio ao professor.

Intervalo para a Leitura. Escola Estadual Parigot de Souza. Rua 7 de
setembro, 490. 85155-000; Inácio Martins, Paraná.

Uma vez por semana, em dias alternados, uma aula é destinada à leitura.
Neste horário, professores e alunos lêem e debatem sobre os assuntos lidos.
Beneficia 600 alunos. Não há dados sobre os alunos atendidos. A escola
apresenta uma outra proposta Uma Mensagem a Malote que diz respeito ao envio
de textos aos alunos do Ensino Médio. Em ambos os trabalhos, as informações
são insuficientes para aferir a qualidade do acervo e os resultados alcançados.

Uma Janela para o Mundo. Escola Estadual Tancredo Neves. Rua Romeu
Beligni, s/n, Distrito de Nova Amoreira, 86825-000; Marilândia do Sul, Paraná.
Os responsáveis são os professores Francisca das Dores Silva, Sonia
Aparecida Voltarelli e Luiz Borges.

O projeto desperta o gosto pela leitura e amplia o vocabulário e o universo
cultural dos alunos da Escola Estadual Tancredo Neves, Marilândia do Sul, no
Paraná. Cada aluno deve ler sete livros por ano e interpretá-los. Os professores
fazem uma seleção inicial dos livros a serem lidos e a partir daí a escolha é livre.
Há resultados positivos e o atendimento a 90% dos alunos da escola.

Leitura: Caminho para o Conhecimento.

Escola Estadual Gregório Manoel

de Bem. Estrada Geral, s/n, Ribeirão Pequeno, 88794-000; Laguna, Santa
Catarina. Os responsáveis são os professores Albertina Bonnomi de Jesus
Oliveira, Maria José de Souza Cardoso, Simone Almeida Vicente Patrício,
Anderson Prates e Zilda Souza Félix.

O projeto trabalha a necessidade de despertar nos alunos da 1ª à 4ª séries
do Ensino Fundamental o hábito e o prazer de ler, com o objetivo de ampliar a sua
capacidade de comunicação, expressão, interpretação e criação. São alunos

oriundos de comunidade pesqueira, onde a leitura é um instrumento pouco
praticado e considerado desnecessário no âmbito familiar. Assim, a metodologia
que orienta as atividades leva em consideração a necessidade de iniciar um
processo educativo de conscientização da importância da leitura na escola e na
família.
Há o envolvimento dos alunos em todas as fases, o manuseio de materiais
existentes na biblioteca, como livros, jornais e revistas, a leitura em grupo de livros
e de vários tipos de textos, a confecção de murais sobre diversos temas, contação
de histórias, encenações, produção e exposição de textos, incentivo à utilização
da Biblioteca Pública Municipal, etc.
Há um acervo de 58 livros de literatura infantil, 16 de literatura juvenil, além
de revistas, jornais, livros diversos e fichas de leitura plastificadas com histórias
recortadas de livros.

A Leitura como Motivação para a Produção de Textos dentro de uma Visão
Discursiva. Escola Estadual Antonio Lopes Junior. Rua das Castanheiras,
80, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.: 42 + 423-1173. O responsável é o professor
Anísio Hykavy. Av. Teixeira Soares, 88, 84500-000; Irati, Paraná.

Projeto de pesquisa desenvolvido desde 1997, que analisa as dificuldades
na produção escrita dos alunos da 6ª série do Ensino Fundamental. Em 2000 foi
realizado com os alunos da 8ª série e houve correção de fluxo do mesmo
segmento de ensino.
O professor desenvolve as aulas de Língua Portuguesa, utiliza uma
metodologia que visa, ao mesmo tempo, promover a leitura entre seus alunos e
levantar questões e perguntas, de maneira sistemática, a fim de buscar o melhor
caminho para o seu trabalho por meio da observação e análise das respostas. A
discussão em sala de aula e o debate professor-aluno são constantes. É uma
proposta interessante que une ação-reflexão, teoria e prática expressas num
método de trabalho.

Leitura e Arte na Escola. Escola Estadual Padre Anchieta. Rua Ercílio Torres,
315, 87670-000; Inajá, Paraná. Tel.: 44 + 440-1231. As responsáveis são as
professoras Ivonete Sabater da Silva, diretora e Margareth Assis Marinho
(Rua Dr. João Pinheiro, 415/402, Bairro Jardim Glória, 36015-040; Juiz de
Fora, Minas Gerais. Tel.: 32 + 236-2119).

O projeto foi criado em 1997 para propiciar aos alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental o acesso a diferentes textos, para familiarizá-los com suas
respectivas linguagens. Inicia-se com a exploração dos livros, depois leitura em
duplas orientada pela professora que formula questões e promove atividades
sobre o tema da história, para desenvolver nos alunos a percepção, a coerência e
a capacidade de relacionar tempo e espaço.
A culminância do trabalho é a produção de textos a partir da história lida.
Os melhores são selecionados e recebem prêmios. É um projeto bem implantado,
com estrutura montada e a articulação existente entre professores, bibliotecária,
alunos e suas famílias. Depoimentos de professores, pais e alunos comprovam o
descrito. O acervo de livros disponível é de cerca de 1.000 exemplares de
literatura, didáticos e de apoio ao professor, além de revistas.

Leitura: Interpretação do Mundo. Escola de Educação Básica Santa Cruz.
Rua Bernardo Olsen, 400, 89460-000; Canoinhas, Santa Catarina. A
responsável é a professora Iraci V. Koslow.

O relato apresentado demonstra o esforço de uma escola do município de
Canoinhas, em Santa Catarina, em desenvolver propostas de leitura com os
alunos do Ensino Fundamental na biblioteca. Além

da

leitura

de

livros,

dramatizações, interpretação da história lida, há uma ênfase no estimulo à
produção escrita dos alunos maiores, conforme demonstra uma série de trabalhos
de alunos enviada junto ao projeto.

Leitura para Todos. Escola Estadual Dr. Chafic Cury. Rua Zacharias Burko,
s/n, 84560-000; Rio Azul, Paraná. Tel.: 42 + 463-1176. As responsáveis são as
professoras Cirlene Kruk Surmacz, Maria Eluiza Solarisviski, Leodocilda
Plodoviski e Lúcia Kozak Javorski Cabral.

O projeto é desenvolvido por meio de aula de leitura realizada
semanalmente. Os livros lidos pelos alunos são de livre escolha. O professor traz
para a aula uma caixa com cinqüenta livros que ficam à disposição de todos. Os
professores incentivam os alunos a freqüentarem a biblioteca escolar e a
municipal. Criado em 1998, o trabalho beneficia 840 alunos da 5ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental e conta com um acervo de 167 livros de literatura infantil e
juvenil.

Ler é descobrir o Mundo. Colégio Estadual Francisco Ferreira Bastos. Rua
Teu-teu,

275,

Jardim

Aeroporto,

86702-030;

Arapongas,

Paraná.

As

responsáveis são as professoras Silvia Rocha, Vera L. Canassa e Claudete
Di Gennaro, diretora.

O Colégio Estadual Ferreira Bastos, de Arapongas, no Paraná, participou
do 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil com o projeto Encontrando o Caminho
do Conhecimento. Os alunos da 6ª à 8ª séries do Ensino Fundamental freqüentam
a biblioteca escolar uma vez por semana, durante as aulas de português. São
feitas leituras e comentários sobre as histórias lidas. Desenvolvem-se atividades
partindo de um roteiro pré-estabelecido pela professora. Há um acervo de 5.000
livros de literatura de todos os gêneros para todas as faixas etárias.

Ler e pensar. Colégio Estadual Alberto de Carvalho. Rua Prefeito Antônio
Witchemichen, 1215, 84400-000; Prudentópolis, Paraná. A responsável é a
diretora auxiliar Terezinha K. Preslhak.

É oferecido um espaço semanal para a realização de leitura de bons livros.
Realizado desde 1997, o projeto envolve os professores e 1.100 alunos das 25
turmas do colégio. No período de sua implantação, houve certa resistência ao
trabalho. Hoje já é uma realidade e a procura por livros na biblioteca escolar tem
aumentado sensivelmente.
Em 1999, o Colégio participou do 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores
Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil com o
projeto Momentos de Leitura.

Ler para aprender. Escola Estadual Nossa Senhora das Graças. Rua 19 de
dezembro, 36, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.; 42 + 422-3592. A responsável é a
diretora Francisca Maria da Silva.

Mensalmente, durante uma hora, toda a escola se dedica à leitura. Alunos,
professores e funcionários lêem na biblioteca, na sala de aula e na quadra
esportiva. Conta com a participação de todos os professores e de 659 alunos do
Ensino Fundamental.

Ler para crescer intelectualmente. Escola Estadual de Educação Básica
Manoel Vicente do Amaral. Praça Getulio Vargas, 1467, 96230-000; Santa
Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. As responsáveis são as professoras
Vera Geneci Lemos e Elizabeth Böhm.

O projeto é desenvolvido há mais de dois anos por meio de um trabalho
integrado entre professores de Língua Portuguesa e Literatura e a biblioteca
escolar. Há atividades distintas para os alunos de 1ª à 5ª séries, para os da 6ª à 8ª
séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio.

Leitura de livros,

teatro, concursos, orientação nas pesquisas, exposições de livros e de datas
comemorativas são as atividades desenvolvidas. Há um acervo de livros infantis e
juvenis, em sua maioria, clássicos. Há fotos de atividades, fichas de empréstimo e
sugestões de compra de livros feitas pelos próprios alunos.

Ler só por Prazer. Colégio Estadual Vinícius de Moraes. Rua Roberto
Piaskowiski, 251, Catuporanga, 85250-000; Nova Tebas, Paraná. Tel.: 42 +
754-1110. E-mail: vinicius@paranet.com.br A responsável é a professora
Sonia Merith.

Criado em 1998, a partir do diagnóstico das dificuldades de leitura e escrita
dos alunos da 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, o projeto foi interrompido em
1999 e retomado no ano seguinte. Em 1999, participou do 4º Concurso
FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil.
A preocupação em promover a leitura na escola resultou em ações
concretas: contação de histórias, concursos, projeção de filmes após leitura do
livro que lhe deu origem, o que leva os alunos a perceberem as diferenças e as
vantagens de se ler um livro, correspondência com escritores locais, teatro de
fantoches, etc.
Merece destaque O amigo leitor em que um aluno encaminha ao amigo
uma carta com a sugestão de leitura de um livro já lido. A leitura e a escrita se
completam, isso contribui para a socialização da leitura e do diálogo. Há um
acervo de cerca de 800 livros de literatura para crianças, jovens e adultos.

Livro uma boa Escolha. Escola Municipal Dário Veloso. Rua João Francisco
Ferreira, 254, 86360-000; Bandeirantes, Paraná. Tel.: 43 + 542-2262. A
responsável é a professora Célia Regina Monte Sião.

O projeto é uma iniciativa criada a partir da observação das dificuldades dos
alunos em compreender textos simples ou complexos. Segundo a autora, muitas
crianças, por não conviverem com leituras e leitores, demoram a perceber o
significado e a função da escrita. O trabalho está centrado na recuperação da
biblioteca escolar, como centro de informação disponível aos estudantes e na

promoção do hábito de leitura no sentido de desenvolver a imaginação, o
raciocínio crítico, a compreensão e a comunicação.
Há atividades de leitura de livros, contação de histórias, pesquisas,
dramatizações, visitas à Biblioteca Pública, entrevistas, palestras e debates com
autores locais, com o benefício de alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino
Fundamental. Há um acervo de mais de 800 livros de literatura infantil, juvenil, de
apoio ao professor, paradidáticos, etc.

O Modernismo e a Crítica Social. Colégio Estadual Castro Alves. Avenida
Minas Gerais, 1295, 86300-000; Cornélio Procópio, Paraná. Tel.: 43 + 5242156. A responsável é a professora Maria Aparecida de Barros Nagi.

Projeto direcionado ao estudo de uma escola literária. A proposta de leitura
visa trabalhar os vários aspectos sociais, políticos, filosóficos e históricos contidos
no texto literário. Os alunos analisam textos e autores, relacionam seu conteúdo
com a realidade da época. Fazem comparações e estudam a realidade atual.
O trabalho é realizado em equipes de quatro alunos e cada um lê quatro
livros de autores sorteados. O resultado das leituras e as pesquisas feitas são
divulgados na escola e na comunidade onde a mesma se insere. Nessas
atividades, segundo a autora, os alunos desenvolvem a capacidade de analisar,
interpretar, pesquisar e comparar. O trabalho é realizado com alunos do Ensino
Médio. Há uma lista dos autores e dos livros trabalhados, sem informar o acervo
disponível na escola.

Momento de Leitura: agora é a Escola quem lê. Escola Estadual Irmão
Isidoro Dumont.

Rua Fernando Ferrari s/n, Centro, 85580-000; Itapejara

D Oeste, Paraná. Tel.: 46 + 526-1237. A responsável é a professora Neiva L.
Zuchi. Rua Fernando Ferrari, 1131, Centro, 85580-000; Itapejara D Oeste,
Paraná. Tel.: 46 + 526.1323. Fax: 46 + 526.1421.

Projeto de incentivo à leitura, criado a partir dos resultados insatisfatórios
das atividades de leitura e escrita realizadas em sala de aula. Elaborado
participativamente por um grupo de alunos, com representação de todas as séries,
e professora de Língua Portuguesa, a proposta envolveu toda a comunidade
escolar e foi implantada em abril de 1998, por prazo indeterminado. São aulas
semanais que abrangem todas as áreas de estudos e permitem que a leitura deixe
de ser, apenas, uma atividade da disciplina de Língua Portuguesa.
Durante as aulas, toda a escola pára e se dedica à leitura de livros, jornais
e revistas. A continuidade do trabalho é garantida em sala de aula com a
realização de seminários, bate-papo, debates, troca de experiências, confecção e
representação de personagens de livros, sarau de poemas e dramatizações. O
material selecionado para as leituras e para as atividades desenvolvidas
familiariza os alunos com diferentes tipos de linguagens. Há um acervo de 2.782
livros de literatura infantil e juvenil.

Momento de Poesia.

Secretaria Municipal de Educação de Toledo,

Paraná. Rua Raimundo Leonardi, 1586, Caixa Postal 513, 85900-110, Toledo,
Paraná.

Tel.:

45

+

277-8800.

Fax:

45

+

277-8866.

E-mail:

educacao@toledo.pr.gov.br A responsável é a professora Ivonete Luiz
Arienti Ramos.

O projeto propõe um trabalho de incentivo à leitura nas escolas municipais,
por meio da exploração de textos poéticos. Iniciado em 1998, há sugestões de
atividades diversificadas: leitura de livros de poesia, dramatizações, brincadeiras
com rimas, produção, exposição e divulgação de textos poéticos dos alunos,
concursos, paródias, etc.
São realizados, anualmente, treinamentos e encontros de assistentes de
bibliotecas escolares com o objetivo de prepará-los para a operacionalização do
projeto. A culminância do trabalho é o Momento de Poesia, em que cada escola
tem seu representante escolhido em recitais realizados previamente.

Em 2000, foi realizado o III Momento de Poesia, com lançamento do 1º livro
de poemas premiados em eventos anteriores. Fotografias, produções de alunos,
notícias de jornais e vídeo demonstram a expressividade do trabalho realizado e
documentam as atividades realizadas.

No Mundo da Fantasia. Escola Estadual Bispo Dom José Martenetz. Tijuco
Preto,

84400-000;

Prudentópolis,

Paraná.

Tel.:

42

+

446-1719.

As

responsáveis são as professoras Maria Lúcia Dierka e Vera Lúcia R. Vaz.

Trabalho desenvolvido desde 1999 com 94 alunos do Ensino Fundamental.
Há atividades de leitura de livros, de outras linguagens e de produção textual. Há
um acervo de 37 títulos de literatura infantil e Juvenil.

Oficina de Leitura. Centro de Tradições Gaúchas Marciano Brum. Av.
Marechal Floriano Peixoto, 1563, 99300-000; Soledade, Rio Grande do Sul.
Tel.: 54 + 381-1956. As responsáveis são as professoras Anete Silva
Vasconcelos, Jucelice Maria Montagna Matuella, Sonia Salete de Moraes e
Deonila Ana Vidaletti.

Professoras de Soledade, Rio Grande do Sul, em parceria com o Centro de
Tradições Gaúchas Marciano Brum, e com o apoio do Instituto Estadual de
Educação Maurício Cardoso, criaram, em 1999, um espaço próprio para o
incentivo à leitura, desvinculado da sala de aula; oficializaram um trabalho de
muitos anos. A Oficina realiza atividades semanalmente. Prendas e peões
participam do projeto que apóia eventos culturais onde acontecem contação de
histórias, causos e histórias folclóricas, danças e cantos.
A metodologia apresentada prevê a leitura de livros, de outras linguagens,
produção de textos, de histórias e apresentação de peças teatrais, etc. Os livros,
discos, CDs e outros materiais utilizados nas oficinas fazem parte do acervo
particular das professoras envolvidas. O trabalho beneficia alunos da Pré-escola à
4ª séries do Ensino Fundamental do Município de Soledade.

Para gostar de ler. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Rua José
Schaedler, 42, 98950-000; Alecrim, Rio Grande do Sul. Tel.: 55 + 546-1300.
Escola Municipal São José de Esquina Abelha. Esquina Abelha, s/n, 98950000; Alecrim, Rio Grande do Sul. A responsável é a professora Vera Guth
Viana.

O projeto objetiva resgatar a importância da leitura, da criatividade e do
trabalho coletivo na escola. Inicia-se com a Ciranda de Livros Infantis e Juvenis,
da Secretaria de Educação e Cultura do Município. Professores de Português das
escolas municipais levaram livros da Biblioteca Pública Municipal para os alunos
lerem. Em 1999/2000, o trabalho centrou-se nas bibliotecas circulantes e na
produção textual. Foram adquiridas, inicialmente, cinco caixas - bibliotecas. Essas
caixas passaram a circular, bimestralmente, nas escolas de Ensino Fundamental.
A experiência narrada refere-se ao programa desenvolvido em um colégio,
mas a experiência tem sido estendida, progressivamente, às demais escolas
municipais, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Há
registro de atividades de leitura de livros e de produção textual. Merece destaque
o retorno das produções escritas dos alunos, sob forma de livros, que passam a
integrar o acervo da escola. Há um acervo de cerca de 1.500 livros de literatura
infantil.

Participar para ler. Escola Estadual Graciliano Ramos. Rua Minas Gerais,
1251, 85892-000; Santa Helena, Paraná.

O projeto visa incentivar e retomar o hábito da leitura não só entre alunos,
mas entre todos os funcionários da escola. A estratégia de desenvolvimento prevê
dois tipos de aulas de leitura: uma que envolve alunos e professores da disciplina
Língua Portuguesa, com o apoio das bibliotecárias da escola; outra com a
participação de toda a comunidade escolar. Em data previamente estabelecida,
professores, funcionários, secretárias, merendeiras, zeladores e vigias juntam-se

aos alunos para lerem. Os materiais para as aulas de leitura são preparados pelos
funcionários da biblioteca e da secretaria. Além de livros constantes do acervo
bibliográfico da escola, são utilizados recortes de jornais e revistas.
O projeto foi implantado em 1997 e no início de cada ano letivo, direção,
professores de Língua Portuguesa e bibliotecárias se reúnem para definir datas de
leitura a serem observadas no calendário escolar. Os resultados são satisfatórios.
O acervo bibliográfico aumentou, bem como a motivação para a leitura. Há um
acervo de 43 títulos de literatura para crianças, jovens e adultos, além do
cronograma das aulas de leitura para o ano de 2000.

Passaporte para a Leitura. Escola Estadual Pio XII. Rua São Pedro Canísio,
89, 84500-000; Irati, Paraná. Tel.: 42 + 423-2233. A responsável é a professora
Regina Demeterco Stadykoski.

O projeto é desenvolvido a partir da disciplina de Língua Portuguesa. Utiliza
a idéia de leitura como uma viagem. O passaporte é o livro que se transforma no
instrumento para viajar pela imaginação, e leva os alunos da 5ª série do Ensino
Fundamental a pensarem e a refletirem sobre o que leram por meio de questões
que ajudam a desenvolver a sua autonomia de dizer, escrever e de pensar.
Ressalta-se o movimento da biblioteca escolar, a escolha livre de livros, a
produção textual dos alunos, a variedade e qualidade dos livros que compõem o
acervo da escola.

Programa de Incentivo à Leitura. Escola Municipal Paulo Roberto Halatczuk
Hrehuchuk. Rua Tamoyo, s/n, 87355-000, Juranda, Paraná. Tel.: 44 + 5691139. A responsável é a professora Elanir Elias Passos de Melo.

Trabalho ligado à biblioteca escolar. Iniciado em 1998, atende a alunos da
1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental e a comunidade local. Há atividades de
leitura de livros, dramatizações, produção textual, montagens de pequenos livros

com textos de alunos e concursos de poesia. Há uma parte do acervo de livros,
apenas os utilizados pelos alunos nas atividades descritas.

Programas de Incentivo à Leitura. Departamento de Educação da Prefeitura
Municipal de Massaranduba, Santa Catarina. Rua 11 de Novembro, 2.765,
Centro, 89108-000; Massaranduba, Santa Catarina. Tel.: 47 + 379-1223. A
responsável é a professora Márcia Berndt.

O Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Massaranduba,
em Santa Catarina apresenta programas de leitura realizados no Município. Em
1997, foi implantado o Ler para conhecer o Mundo, cuja prioridade foi despertar
nos alunos o interesse pela pluralidade de informações que os rodeiam, com o
exercício da prática do dia-a-dia com o hábito da leitura. Em 1998, o projeto é
mantido com a prioridade de equipar as escolas municipais com livros de literatura
infantil e juvenil. Para tanto, o Departamento de Educação buscou parcerias com
empresas locais. Em 2000, o trabalho foi ampliado com a implantação do projeto
de literatura infantil O Mundo da Literatura e a Escola, com a prioridade de uma
ação mais coletiva entre professores, alunos e comunidade. Para 2001, está
prevista a criação de uma estrutura circular de livros, ou seja, caixas-bibliotecas
para circular entre as escolas.
Os programas apresentados registram atividades diversificadas de leitura,
contação de histórias, oficinas de produção textual, além de dramatizações,
montagem de painéis e maquetes relacionadas aos livros lidos. Há um acervo de
726 livros de literatura infantil e 199 de literatura juvenil e atingem 1.166 alunos da
Pré-escola e do Ensino Fundamental.

Projeto de Incentivo à Leitura. Centro Estadual de Educação Cristo Rei. Rua
XV de Novembro, 275, 86300-000; Cornélio Procópio, Paraná. A responsável
é a professora Rosa Maria Campos.

O projeto desenvolve o gosto pela leitura dos livros literários. Prevê a leitura
de clássicos da literatura brasileira. Além das leituras feitas, os estudantes
localizam a obra no tempo histórico; identificam características do movimento
literário em que a obra se insere; analisam o passado cultural: o imaginário e a
realidade; observam as diferentes construções culturais do ser humano e
produzem textos. Para tanto, realizam atividades em sala de aula e extra classe
de leitura de livros, discussão, interpretação, análise e síntese, oficinas, teatro,
gincana, etc. Há a relação de 32 clássicos de nossa literatura trabalhados com
alunos do Ensino Médio.

Projeto de leitura. Colégio Estadual Nova Esperança. Avenida Vereador
Guilherme Leandro, s/n, 85635-000; Nova Esperança do Sudoeste, Paraná. A
responsável é a professora Isaltina Antonello Rosa.

O projeto visa desenvolver nos alunos habilidades de leitura e estimulá-los
a críticas e debates sobre temas atuais e é apresentado por meio de cronograma
que fixa o prazo de dois anos para o seu desenvolvimento. Estão previstas
atividades de leitura de livros, pesquisas, debates, confecção de murais, álbuns,
produção de livros e exposições sobre os trabalhos realizados, sem informar a
realização das mesmas. Não há dados sobre acervo de livros e sobre o número
de alunos beneficiados.

Projeto de Leitura. Colégio Estadual Padre Orestes Preima. Rua Principal,
s/n, Linha Esperança, 84400-000; Prudentópolis, Paraná. Tel.: 42 + 446-1638.
As responsáveis são as professoras Helena Stasiu Antonio, Teresinha
Michalouski Veiga, Célia Maria Petrin Kruppa e Eunice Screpka Pohlode.

O projeto é desenvolvido desde 1999, em continuidade ao: A Importância
da Leitura, apresentado ao 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas
de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil, em 1999. Como
estratégias há as aulas semanais de leitura, onde se lêem livros de literatura, a

partir dos quais se desenvolvem trabalhos individuais ou grupais de expressão
oral, de leitura de outras linguagens e de produção textual. O trabalho já
beneficiou 497 alunos do Ensino Fundamental e Médio e conta com um acervo de
276 livros de literatura infantil e juvenil.

Projeto de Leitura. Escola Estadual Áurea Aparecida Lopes. Papagaios,
85155-000; Inácio Martins, Paraná. Tel.: 42 + 667-1413. A responsável é a
professora Adenize Franco.

O projeto se caracteriza por três ações promotoras da leitura, sendo cada
uma delas voltada respectivamente para a 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental. Os contos de fadas foram prioritários na 6ª série.

Partiu-se da

análise e discussão sobre a origem e versões de cada conto, com o exercício dos
alunos na atividade de pesquisa. Os trabalhos executados foram organizados sob
forma de painéis pelos próprios alunos que, também, apresentaram teatro de
fantoches sobre alguns dos contos lidos.
Na 7ª série, a ênfase foi dada a poemas de autores consagrados, cuja
culminância foi a apresentação de toda a produção resultante para os demais
alunos da escola. A 8ª série pesquisou e montou um painel expositivo e uma peça
teatral sobre Monteiro Lobato; que foi apresentada, também, em um grande
evento literário no município vizinho de Guarapuava. O interesse pela literatura, o
intercâmbio de conhecimentos entre os alunos da escola e desses com os de
outras escolas são alguns dos resultados positivos apresentados pelo projeto.

Projeto de Leitura. Escola Estadual do Rio Gavião. Rio Gavião, 85635-000;
Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

O projeto incentiva a leitura entre os alunos da escola, por meio de
realização de oficinas com a utilização de livros, revistas, jornais, gibi, vídeo e
anúncios, bem como, com a produção de apostilas sobre técnicas de leitura. O

cronograma de execução prevê dois anos de duração, sem informar o início das
atividades.

Projeto de Leitura. Escola Estadual José Biesdorf - Ensino Fundamental. Vila
Celeste, 85892-000; Santa Helena, Paraná. O responsável é o professor
Everaldo Grasselli. Av. Castelo Branco, s/n, Vila Celeste, 85892-000; Santa
Helena, Paraná.

Quinzenalmente, em dia determinado no cronograma do projeto, durante
uma hora/aula, alunos e professores se dedicam à leitura de livros, jornais e
revistas. A partir dos textos lidos, são realizados debates e novos textos são
escritos. Anualmente, realiza-se um concurso de produção de histórias. As três
melhores são editadas e passam a integrar o acervo da escola, após serem
trabalhadas em sala de aula. Um dos exemplares integra o projeto enviado. Há um
cronograma, com a comprovação da execução das atividades a partir de 1997. O
trabalho beneficia alunos da 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e se utiliza de
um acervo de 1.114 livros de Literatura Infantil e Juvenil.

Projeto de Leitura. Escola Municipal Luiz Scheleder. Rua 7 de Setembro, 490,
Inácio Martins, Paraná. Tel.: 42 + 667-1212. As responsáveis são as
professoras Ondina P. Ogg, Tatiana da Maia e Veridiana B. de Andrade.

Há atividades de leitura, quando os alunos escolhem livros de sua
preferência, lêem e relatam a história aos colegas de turma. A professora incentiva
aos alunos com a contação de histórias. O trabalho beneficia 70 alunos da escola.
Não há informações sobre a faixa etária, séries e graus de ensino das crianças
envolvidas, nem sobre o acervo de livros utilizados.

Projeto de Leitura. Escola Municipal Vereador Benedito Custódio Ferreira.
Rua Monsenhor Celso, 416, 86340-000; Sertaneja, Paraná. Tel.: 43 + 562-1660.
A responsável é a professora Marlene Cicliato.

O projeto, criado em 1998, é desenvolvido por meio da leitura de livros
literários, com a escolha espontânea dos mesmos. Em torno de sua leitura são
realizados debates, dramatizações e produção de textos. Além dessas atividades,
há a Hora do Conto, Hora da Poesia, Hora da Música e representação das
histórias trabalhadas. O trabalho é realizado, cooperativamente, em grupo, com 80
alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental e sua avaliação é feita sobre a
participação, a criatividade, a assiduidade e o desempenho do trabalho em grupo.
Há uma relação de 189 livros de literatura infantil.

Projeto de Literatura. Colégio Estadual Mathias Jacomel. Rua Clóvis
Bevilacqua, 457, Vargem Grande, 83321-110; Pinhais, Paraná. Tel.: 41 + 664244. As responsáveis são as professoras Roseli Marinelli Rodrigues (Rua
Olavo Bilac, 494, Vargem Grande, 83321-100; Pinhais, Paraná. Tel.: 41 + 6672567) e Simone Cristiane Bendlin (Rua Olavo Bilac, 48, Vargem Grande,
83321-100; Pinhais, Paraná. Tel.: 41 + 667-3547.)

Com o objetivo de estimular a produção escrita por parte dos alunos do
Ensino Fundamental e Médio, além da Educação de Jovens e Adultos, o projeto
foi lançado há dois anos, tendo já publicado três antologias, uma por ano. Essa
publicação contém textos em prosa e poesia dos alunos envolvidos. O mote para
o trabalho é a necessidade de os alunos perceberem que a escola não se limita a
ser mera transmissora de conteúdos, mas fonte viva da elaboração de cultura.
O tema de cada antologia é discutido anteriormente com os alunos, por
meio da utilização de variadas linguagens, como música, cinema e textos escritos
As antologias são a culminância desse projeto e contém alguns textos muito
significativos para a idade dos adolescentes e jovens que dele participam. O

trabalho é uma iniciativa dos professores de Língua Portuguesa e registra um
acervo de 442 livros de literatura infantil e juvenil.

Projeto de Literatura. Escola Municipal Chafic Smaka. Rua Nilo Peçanha, 76,
Vila Amélia, 83330-170; Pinhais, Paraná. As responsáveis são as professoras
Lucilene Oliveira Luz Dezidério e Nair Conceição.

Projeto criado em 1998, que objetiva difundir e criar o gosto pela leitura de
livros literários nas primeiras séries do Ensino Fundamental. A estratégia de
desenvolvimento prevê: debates sobre as literaturas trabalhadas, trabalho com
diferentes tipos de textos e de linguagens, produção de livros, campanha para
organizar uma gibiteca e para arrecadar livros que não são mais usados pelas
famílias locais. O trabalho beneficia 520 alunos do Primeiro Segmento do Ensino
Fundamental e conta com um acervo de 219 livros de literatura infantil.

Realizando a Hora do Conto. Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac.
Rua Conde de Porto Alegre, 655, 37050-000; Santa Maria, Rio Grande do Sul.
A responsável é a professora Thais Torronteguy Weber.

O projeto criado em 1997 faz parte do curso de magistério na disciplina de
literatura infantil. Consiste em fornecer subsídios às futuras professoras para
realizarem a hora do conto junto aos alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino
Fundamental. O cronograma de atividades prevê: sessões de atendimento a cada
turma do Ensino Fundamental, uma vez por semana; orientação às alunas sobre a
escolha de textos e da avaliação a ser feita após a realização do trabalho;
empréstimo de livros da biblioteca infantil; preenchimento de fichas de controle,
organização de sala ambiente, conservação e ampliação do acervo da biblioteca
infantil.

Técnicas de Leitura. Escola Graciela Elizabete Almada Diaz. Vila Nova, Ilha
dos Valadares, 83252-000; Paranaguá, Paraná. As responsáveis são as

professoras Eva Lysy Uyetaqui, Dilsa Batista e Osvaldina dos Santos
Oliveira.

Localizada numa comunidade pobre, a Escola Graciela Elizabete Almada
Diaz, Paranaguá, no Paraná, organiza uma pequena biblioteca; propicia aos
alunos do Ensino Fundamental o acesso ao livro. Logo, passa a ser procurada por
pessoas da comunidade. Começa com uma pequena estante cujo acervo é
aumentado a partir do apoio da Secretaria de Estado de Educação. Hoje, conta
com mais de 300 livros, sendo 50 títulos de literatura infantil e juvenil.
Semanalmente, é realizado o dia da leitura para cada turma. Os alunos
escolhem o que ler, contam a história lida, que pode ser por meio de encenação.
Há também o registro de contação de histórias. A professora conta o início da
história e os alunos prosseguem, dando um final para a trama.

Voando com os Livros. Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira. Rua
Nossa Senhora de Fátima, 815, 84500-000; Irati, Paraná. As responsáveis são
as professoras Julita Bach Perdoncini, Dircélia Serenato e Vera Girardi.

O projeto, iniciado em 1998, consiste na leitura de livros individualmente ou
em grupos de três alunos e em seguida há apresentação oral do que foi lido.
Termina com a produção de textos que recontam o livro e a exposição dos
trabalhos que passam a integrar a biblioteca escolar.
A biblioteca descrita é ampla e bem equipada com um acervo de 4.500
livros. Apresenta, apenas, parte do acervo dos títulos. Participam das atividades
duzentos e quarenta alunos da 5ª, 6ª e 7ª séries do Ensino Fundamental. A
avaliação indica resultados positivos.
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1) Região Centro-oeste

Aluno CIMAN/Leitor Criador. Colégio CIMAN unidades Cruzeiro Novo e
Octogonal. SHCES Quadra 501, 70650-514; Brasília, Distrito Federal. Tel./fax:
61 + 363-3838. AOS Entre Áreas 1/4, 70660-645; Brasília, Distrito Federal.
Tel./fax: 61 + 363-3737. E-mail: ciman@solar.com.br Site: http://ciman.cjb.net
A responsável é a professora Lucy Pane Aissami, diretora pedagógica.

Projeto desenvolvido há seis anos com a proposta de um trabalho intensivo
na área de leitura para despertar o gosto de ler, formar alunos capazes de
interpretarem bem o que lêem e de se expressarem corretamente.
Destaca-se a maneira criativa de atualização e ampliação do acervo, onde
cada aluno adquire três livros para a biblioteca a cada início de ano, selecionados
pela escola em parceria com o PROLER/Brasília. Os professores incentivam a
leitura, a troca semanal de livros e promovem atividades diversificadas de teatro,
dramatizações, recontos, desenhos, montagens de histórias e personagens,
fantoches, tudo em torno dos livros lidos.
Segundo o relato, a escolha da leitura é livre, não está vinculada a notas e
os resultados são significativos em todas as disciplinas. Apresenta números de
jornal da escola com notícias do projeto e uma relação de aproximadamente 500
livros em sua maioria de literatura infantil e juvenil.
O trabalho envolve alunos de duas unidades do colégio da 1ª à 8ª séries do
Ensino Fundamental, cerca de 1200 alunos.

Biblioteca Ambulante. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Rua Rio Doce, 964, Vila Eduarda, 76100-000; São Luís de Montes Belos,
Goiás. Tel.: 62 + 671-1964. O responsável é o professor Jarbas de Paula
Machado e a execução é feita por diretores, coordenadores, secretários,
professores e pais de alunos das escolas municipais.

O projeto foi criado em 1997 durante as comemorações da Semana do
Livro Infantil, no sentido de suprir a carência das escolas municipais de livros de
literatura infantil. Inicialmente atendeu quatro escolas e a partir de 1999 estendeuse por mais oito, totalizando doze escolas e cerca de 2500 alunos assistidos.
O projeto é desenvolvido com seis minibibliotecas em duas etapas. Em
cada etapa são atendidas seis escolas. A minibiblioteca fica três semanas na
escola e durante este período os professores implementam atividades baseadas
em sugestões encaminhadas pelo Órgão Municipal de Educação e de acordo com
as necessidades de cada turma. Cada minibiblioteca é composta, em média, por
160 livros de literatura infantil fornecidos pela Biblioteca Pública Municipal.
Na implantação do projeto há a encenação de peça teatral e no
encerramento os alunos apresentam trabalhos desenvolvidos durante a sua
execução na escola. Estão previstas avaliação e continuidade do trabalho com
sua ampliação para 2002.

Ler, Produzir e Participar. Escola Estadual Sete de Setembro. Rua Sete de
Setembro, 55, Assari, 78394-000; Barra dos Bugres, Mato Grosso. O
responsável é o professor Leolino Mendes Nogueira.

Projeto desenvolvido em escola localizada na zona canavieira de Barra dos
Bugres, com alunos do Ensino Médio que, segundo o relato, demonstram
desinteresse pelos conteúdos escolares e apresentam dificuldades de leitura. Para
motivá-los realiza, anualmente, um festival de poesia de alunos. Registra, ainda, o
estabelecimento de uma hora diária para a leitura de livros.

Envia dois livros com poemas de alunos participantes de concursos
realizados.

Projeto

Espaço de Leitores Infantis

PROJELIS. Escola Estadual São José

- Convênio Ulbra/Governo do Estado. Quadra 1106 Sul, APM 06, AL 21,
77146-200; Palmas, Tocantins. Tel.: 63 + 217-1225.

Projeto criado no sentido de contribuir com o desenvolvimento e a
aprendizagem de habilidades básicas para a construção de leitores infantis. Para
tanto, a escola investe em pessoal qualificado e orientado para esta finalidade e
busca aprimorar o atendimento de sua comunidade num efeito multiplicador.
Inicia com a organização de um espaço com os recursos necessários para
uma sala de leitura e o estabelecimento de horário específico para a realização de
atividades de incentivo à leitura. Uma vez por semana, durante 50 minutos,
valendo-se de uma metodologia participativa, são desenvolvidas atividades
diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens, expressão oral e gestual,
produção textual, contação de histórias e música.
A Escola desenvolve, ainda, os projetos Pequenos Escritores, a partir do
qual as crianças são orientadas a escrever seus próprios livros e Culturas de Pais
para Filho que possibilita a vinda de pais à escola para contar histórias de suas
vidas para as crianças. As atividades envolvem alunos de Educação Infantil, da 1ª
à 6ª série do Ensino Fundamental, comunidade em geral e já conta com 150
alunos leitores assíduos. Apresenta um acervo de 336 títulos de livros de
literatura infantil.

Saber Ler. Colégio Estadual Cristo Rei. Rua Constâncio Gomes, 400, 77710000; Pedro Afonso, Tocantins. A responsável é a professora Alba Maria Brito
Cardoso.

O projeto tem como objetivo estimular o hábito de leitura nos alunos do
Ensino Fundamental e Médio a partir da criação de Sala de Leitura. Desenvolvido

interdisciplinarmente, sua metodologia prevê estudo pelos professores de teorias
que venham a embasar as práticas de leitura desenvolvidas em sala de aula e a
implementação de atividades diversificadas de leitura de livros, relato de histórias
lidas, concursos de redação, exposições literárias, oficina de teatro e poesia,
montagens de peças teatrais, organização de jornal escolar etc.
A avaliação é positiva, registra um grande aproveitamento não só no
interesse pela leitura, mas também na ortografia. Há uma relação de clássicos de
literatura brasileira e literatura infantil e juvenil, não indicando os títulos dos livros.

T-Bone Cultural. Casa de Carnes T. Bone Steak Ltda. SCLN 312, Asa Norte,
Bl B, loja 27, 70765-52; Brasília, Distrito Federal. Tel.: 61 + 274-1665. O
responsável é o Sr. Luiz Amorim dos Santos.

O Sr. Luiz Amorim dos Santos nos conta sua história que fala de livros,
carnes e desafios... Nada melhor do que suas palavras para entender como tudo
começou:
Eu alfabetizei-me com 16 anos, li o primeiro livro aos 18 anos e não mais parei. O
mundo abriu as portas. Entendi que o livro é o melhor amigo do homem. Estou
sempre dizendo Quem lê discute, que não lê, fala de pessoas. Trabalhei no
açougue durante 15 anos e, hoje, sou proprietário. Quando o comprei em 1994, a
primeira coisa que fiz foi por uma estante com 10 livros e comecei a fazer
campanha junto aos clientes para que doassem livros. No começo chamavam
aquilo de samba do crioulo doido. Como podia um açougue com livros? Eu dizia
que ambos (carne e livros) são alimentos, e cultura cabe em qualquer lugar .
O projeto foi criado em 1994 no Açougue T-Bone. Misto de açougue e
espaço cultural, hoje possui duas bibliotecas com mais de 4000 livros de filosofia,
literatura brasileira, obras de autores da cidade, contos, poesia, literatura infantil e
juvenil, gibis, romances nacionais, romances estrangeiros, obras religiosas, etc.
Para organizar o acervo foram contratados um estagiário e uma estudante de
arquivologia da Universidade de Brasília.

As bibliotecas estão abertas ao público em geral com uma meta de
empréstimo estabelecida em 100 livros por dia. As pessoas doam e tomam os
livros emprestados. As atividades são diversificadas. Além do empréstimo de
livros, estão sendo lançados um livro e uma revista cultural sobre a história cultural
da quadra onde o açougue está inserido. Estão previstas a instalação do clube do
leitor adulto mirim e a extensão do projeto com a criação de bibliotecas nas
cidades satélites. O Funcionário Amigo do Livro e Noites Culturais são outras
ações desenvolvidas. As Noites Culturais acontecem duas vezes por ano e
reúnem cerca de quatro mil pessoas.
De acordo com documentação enviada, o projeto recebeu incentivo do
Governo do Distrito Federal, Secretaria de Cultura, Fundo da Arte e da Cultura
para a publicação do livro.

2) Região Nordeste

Confraria de Leituras. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor
Paulo Freire. Rua 20, nº 13, Conjunto Jereissati I, 61900-000; Maracanaú,
Ceará. O projeto é de autoria do professor João Teles de Aguiar. Rua 117, nº
441, Conjunto Timbó, 61900-000; Maracanaú, Ceará.

Um professor, ao verificar o desinteresse de seus alunos pela leitura, as
suas dificuldades de interpretação e de entendimento de textos, bem como os
problemas daí decorrentes cria, juntamente com os alunos do Ensino
Fundamental, o grupo Confraria de Leituras.
Cada membro sócio, após participar de cinco reuniões, recebe uma
carteirinha. As reuniões são semanais e nelas são feitas leituras de livros,
jornais, revistas e de outras linguagens, além de conversas, debates e jogos.
Algumas vezes são distribuídos brindes - livros e material escolar - como
incentivo. Aos melhores trabalhos são premiados e divulgados.

A avaliação é compartilhada por meio da produção dos membros do grupo.
Os resultados são expressivos, comprovados pela solicitação de novas reuniões e
leituras, além de um número crescente de interessados em participar da confraria,
que conta com 100 sócios fixos e 50 correspondentes. Há uma relação de 50
títulos de livros de literatura infantil e juvenil.

GLDB - Grupo de Leitores de Duque Bacelar. GLDB - Grupos de Leitores de
Duque Bacelar. Av. Coronel Rosalino, 205, 65625-000; Duque Bacelar,
Maranhão. Tel.: 98 + 474-1229. Fax: 98 + 474-1257. O responsável é Francisco
Carlos Moraes Machado, presidente do GLDB.

Em 1999, um grupo de professores, um médico, um poeta e uma estudante
se reuniram e fundaram em Duque Bacelar, Maranhão, uma organização para
contribuir com a solução de problemas educacionais do município. Nasce aí o
Grupo de Leitores de Duque Bacelar, organizado como uma entidade civil e
filantrópica, cujo objetivo principal é a formação de uma comunidade leitora, culta,
crítica e participativa. Para tanto, implementa diversos projetos e atividades.
Os saraus literários são reuniões que propiciam através da Roda Literária e
do Fala Leitor, leitura de livros, debates, críticas sobre as leituras e relatos sobre a
importância da leitura na vida dos participantes. O cinema é utilizado para reunir
pessoas e conversar sobre o filme e a leitura, incentivando a vida cultural do
município.
A Campanha Leitura nas Férias é considerada a ação mais abrangente da
entidade. Todos os meios de comunicação disponíveis são utilizados e várias
atividades são desenvolvidas para estimular a comunidade escolar a ler nas férias.
As atividades são desenvolvidas para diferentes faixas etárias, sendo que o GLDB
infanto-juvenil envolve crianças e jovens de sete a catorze anos.
São desenvolvidas, ainda, atividades que visam à formação de uma
consciência preservacionista no público jovem, além de um trabalho direcionado à
poesia, com a formação de um grupo de declamadores. A cidade não tem
biblioteca e os livros utilizados integram o acervo de três salas de leitura. Duas

existentes em escolas e uma que funciona no próprio quarto do presidente da
GLDB com um acervo de 198 livros literários, religiosos e bibliografias, 193 de
literatura infantil e juvenil, 130 didáticos e 113 de outros assuntos.

Incentivo à Leitura da Fundação Casa de Penedo. Fundação Casa de
Penedo. Rua João Pessoa, 126, 57200-000; Penedo, Alagoas.

Inaugurada em setembro de 1992, a Fundação Cultural desenvolve um
trabalho de resgate da memória do município através da história escrita e oral
incentivando a participação de alunos das escolas de Penedo em suas atividades.
Apresenta cinco projetos de incentivo à leitura, dentre eles destacam-se
dois, continuamente reeditados e desenvolvidos há mais de dois anos junto à
população. Venha Conhecer - seja Sócio da Leitura que promove junto aos alunos
do município o acesso ao acervo de sua biblioteca e O Livro que consiste em um
boletim informativo da leitura. Os demais projetos: Patrono da Minha Rua, Prêmio
Literário Prof. Abelardo Duarte, A Importância do Negro em nossa Formação e
Pensando Penedo constituem-se em concursos, eventos voltados para a
divulgação e à pesquisa e à leitura. Mantém uma biblioteca com 16000 títulos dos
mais variados gêneros, recebendo anualmente visitas de aproximadamente 6000
pessoas.

Ler é Descobrir. A responsável é Maria José Beles Godwin. Rua Coronel
Durval Matos, 694, apto. 102, Costa Azul, 41760-160; Salvador, Bahia.

O projeto Ler & Descobrir surgiu da vontade de uma dona de casa que
descobriu o quanto é importante a leitura. Incentivar a leitura e alegrar as crianças
onde quer que elas estejam são seus objetivos. Para tanto, conta histórias onde é
chamada. Com o tempo, foi adquirindo livros, pesquisando e estudando.
Descobriu que contar histórias onde as crianças passam momentos de dor fazia
bem. Daí resolveu por um trabalho voluntário em enfermarias de hospital. Na hora
da história surgem fantoches, músicas e atividades lúdicas relacionadas à história.

Além de ir aos hospitais, a autora vai às escolas também contar histórias. E,
ao finalizar a trama, fala do autor, de sua obra, da editora e promove exposições
na biblioteca escolar. Nessas exposições os alunos têm a oportunidade de
manusear os livros, virar as páginas e ler. Tudo dentro de um clima de liberdade.
Segundo o relato, como conseqüência do trabalho, a freqüência e a
assiduidade na biblioteca da escola aumentaram e os alunos estão lendo mais.
Depoimentos

de

jornais,

fotografias,

programações

de

atividades,

certificados e declarações comprovam as atividades relatadas. Há um acervo de
171 títulos de livros de literatura infantil.

Viajando no Mundo Leitura. O projeto é de autoria da professora Zelma Sueli
Souza Prado. Av. Lapa, 3877, Alvorada, 45100-000; Vitória da Conquista,
Bahia. Tel.: 77 + 426-1166. E-mail: baudeleiturazelma@bol.com.br É
desenvolvido nas creches municipais e conveniadas da Prefeitura Municipal
de Vitória da Conquista. Praça Joaquim Correia, 55, Centro, 45100-000;
Vitória da Conquista, Bahia. Tel.: 77 + 424 8500.

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista criou o Baú de Leitura no
sentido de propiciar aos alunos da rede municipal de ensino o acesso a livros de
literatura. O projeto apresentado relata o trabalho desenvolvido a partir do Baú de
Leitura junto às creches municipais e conveniadas com a Prefeitura com vistas a
favorecer à aprendizagem das crianças utilizando a literatura infantil.
Sua metodologia prevê contação de histórias, dramatizações, teatro de
fantoches, de sombras e exercícios de expressão corporal. Destaca-se o resgate
do repertório musical infantil por meio de cantigas de roda, cirandas e brinquedos
cantados, a exposição permanente de livros promovendo o contato das crianças
com obras e autores e oficinas de contação de histórias.
A

avaliação

é

contínua

e

tem

apresentado

resultados

positivos,

principalmente no que se refere ao desenvolvimento cognitivo e afetivo das
crianças. O projeto atende 2248 crianças na faixa etária de dois a seis anos e

conta com um acervo de aproximadamente 180 livros de literatura infantil.
Programação, fotos e produções dos alunos documentam as atividades.

3) Região Norte

Sala Interativa na Prática Pedagógica. Escola Estadual Mário David
Andreazza. Rua Alcides Lima, s/nº, Caimbé I, 69312-120; Boa Vista, Roraima.
A responsável é a professora Ana Francinete Cabral de Oliveira, com a
colaboração da professora Eliana Cassiano de Albuquerque.

O projeto foi criado a partir da constatação de um grande número de alunos
com problemas de leitura e escrita. Inicia com pesquisas feitas em diversos
autores. Ruth Rocha, Ana Flora, Emília Ferreiro e Paulo Freire forneceram as
bases para o trabalho e a Revista Nova Escola contribuiu com dicas de
experiências de outras escolas.
Devido à dificuldade da instalação da sala de leitura, optou-se por cantinhos
de leitura montados pelos professores em sua própria sala de aula e foram
realizadas campanhas para arrecadar livros de literatura infantil, fábulas, revistas,
gibis, tapetes, almofadas, estantes e baús para guardar livros e revistas.
Foram desenvolvidos concurso de leitura, dramatização, confecção de
cartazes, produção de textos, vídeo, visitas à Biblioteca Pública, exposições
diversas, poesias, atividades de teatro, música e jogos, de forma interdisciplinar.
A experiência tem sido validada pelos resultados obtidos tem todas as
disciplinas, despertando o interesse pela leitura de diferentes textos e melhorando
a expressão verbal e escrita dos alunos. Está prevista sua continuidade, já agora
com a criação da Sala de Leitura que possa atender a todos os alunos da escola.
O trabalho que começou, apenas com a 4ª série, hoje atende alunos da 3ª à
8ª série do Ensino Fundamental. Conta com um acervo de 44 títulos, inclusive
coleções de livros, livros, revistas e gibis, sendo em sua maioria de literatura
infantil.

4) Região Sudeste

Biblioteca Ativa. Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, Minas
Gerais. Av. Cula Mangabeira, 211, Centro, 39401-002; Montes Claros, Minas
Gerais. A responsável é Inailde Rodrigues Lima Lopes.

A Secretaria de Educação de Montes Claros, Minas Gerais, desenvolve,
desde 1998, um trabalho com professores da rede municipal de ensino que
desenvolve práticas de leitura e escrita junto aos seus alunos. O trabalho
denominado PLEI - Programa de Leitura e Escrita Independentes participou do 4º
Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil.
O Projeto Biblioteca Ativa, criado em 1999, amplia o PLEI para toda a
comunidade escolar: alunos, pais, familiares e funcionários com a realização de
oficinas literárias, o acompanhamento e apoio pedagógico a bibliotecários e
professores, a dinamização dos cantinhos de leitura que promovem o intercâmbio
entre escolas e a participação em eventos educativos e culturais da comunidade.
Depoimentos de professores, diretores, alunos, voluntários e fotografias
documentam a realização das atividades relacionadas ao trabalho. Registra um
acervo de 24000 livros sem informações sobre os títulos.

Incentivo à Leitura da Biblioteca Pública Municipal de Alegre

Espírito

Santo. Biblioteca Pública Municipal de Alegre. Rua Francisco Teixeira, 47,
Centro, 29500-000; Alegre, Espírito Santo.

A Biblioteca Pública Municipal de Alegre, no Espírito Santo, registra uma
série de atividades de leitura de livros, contação de histórias, teatro, cinema e
vídeo, desenvolvidas desde 1992. Apresenta, ainda, o projeto do 1º Concurso
Literário, realizado em 1997, que envolve alunos do Ensino Fundamental das

redes pública e privada do município que participou do 3º Concurso
FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil.

Destaca-se o trabalho que a Biblioteca tem mantido há

anos com as escolas municipais.

Para Ler e Contar é só Começar. Colégio Estadual Rui Barbosa. Rua
Alynthor Werneck, 65, Alto da Serra, 25635-090; Petrópolis, Rio de Janeiro. A
responsável é a professora Elizabeth Vianna Born.

O projeto objetiva tornar o espaço da biblioteca da escola mais atraente
para os alunos. O trabalho que lhe deu origem foi criado em 1999 e com o nome
Ler Naturalmente participou do 5º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores
Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil.
O sucesso junto ao Ensino Fundamental encorajou a autora a estendê-lo ao
Ensino Médio em suas aulas de literatura. O Concurso de Leitura permanece, mas
com significativa inovação no que se refere à avaliação que passou a ser
qualitativa e diagnóstica. O aluno conta a história lida e o professor assinala seu
desempenho no que diz respeito à organização das idéias, à apresentação dos
personagens, à conclusão do autor, bem como a do leitor.
O trabalho é feito em pequenos grupos e cada concurso tem a duração de
três meses. Envolve alunos, professores, estagiárias, diretores e entidades afins.
Além dos concursos e dos livros lidos são desenvolvidas em sala de aula
atividades diversificadas de leitura de outras linguagens e de produção de textos.
Há um acervo de mais de 5000 livros, entre os quais 1400 são de literatura
infantil e, aproximadamente, 800 de literatura juvenil. Apresenta a relação de
títulos de literatura infantil, juvenil e bibliografia de referência.

5) Região Sul

Biblioteca Ambulante e Biblioteca na Kombi. Departamento Municipal de
Educação de Piên. Av. Brasil, 81, Centro, 83860-000; Piên, Paraná. Tel.: 41 +
632-1447. A responsável é a professora Zandaíra Salete Cavagnoli Schauz.

O Departamento Municipal de Educação de Piên, Paraná, tem atuado
através de unidades móveis, para propiciar a dinamização da leitura e garantir aos
alunos das escolas da zona rural ou distantes da sede da Biblioteca Pública
Municipal o acesso ao livro.
Em 1999, cinco bibliotecas ambulantes foram enviadas para escolas
municipais e permaneceram um mês em cada instituição. Neste período
desenvolveram-se atividades de leitura de livros, de outras linguagens,
dramatizações e produção de textos. Esse trabalho participou do 4º concurso
FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e
Jovens de todo o Brasil.
Em função da nucleação de várias escolas, as bibliotecas foram agrupadas
e, em 2001, o mesmo trabalho é desenvolvido por duas bibliotecas ambulantes
acrescida de uma inovação - a biblioteca na Kombi. Uma professora acompanha a
biblioteca na Kombi, para realizar a hora do conto nas escolas visitadas. Cada
biblioteca ambulante conta um acervo de aproximadamente 190 livros de literatura
infantil e juvenil. A biblioteca na Kombi registra um acervo de 435 livros.

Despertando Leitores Através da Literatura Infantil e Infanto-juvenil. Escola
de Educação Básica Irmã Gertrudes. Rua Araguari, 45, Vila Nova, 89523-895;
Ponte Alta, Santa Catarina. A responsável é a professora Estela Maris A.
Oliveira Signor.

Projeto criado para despertar nos alunos uma forma diferente de ler,
interpretar e dramatizar. Para tanto, organizou-se na biblioteca da escola o
cantinho da leitura onde os alunos terão a possibilidade de maior contato com os
livros de literatura.

Está previsto o acesso a bibliotecas públicas, museus e intercâmbio com
outras escolas, além do incentivo à produção de diferentes tipos de textos. Não há
informação sobre o desenvolvimento das atividades previstas. Há um acervo de
69 livros de literatura infantil.

Dinamização da Leitura. Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio
Estanislau Ayroso. Rua Berth Weege, 3046, Jaraguá 99, 89250-680; Jaraguá
do Sul, Santa Catarina. Os responsáveis são a auxiliar de biblioteca Edilene
Malheiro e a supervisora de ensino Tatiane Aparecida Stolf.

Trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, a partir de 1996, quando foi
ampliada. A metodologia prevê o desenvolvimento de subprojetos específicos
adequados às séries a que se destinam.
Leitura

de

livros,

de

outras

linguagens,

contação

de

histórias,

dramatizações, fantoches, produção de textos, visitas a sítios históricos e culturais
são algumas das atividades registradas.
Conta com um acervo de 4960 livros, sendo 2409 de literatura infantil e
juvenil; atende a 455 alunos da Educação Infantil à 8ª série do Ensino
Fundamental, 33 funcionários e a comunidade onde a escola está inserida.

Era uma Vez... Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Rua Lúcio
de Oliveira Lara, s/nº, Moradias Santa Lúcia, Vila Osternack, Sítio Cercado,
81930-350; Curitiba, Paraná. A responsável é a professora Rosângela Padilha
Pereira.

O projeto tem como objetivo o resgate do prazer de ouvir e contar histórias,
requisito indispensável, segundo a autora, para cultivar o desejo de ler, avivar a
imaginação, divertir-se, desenvolvendo as capacidades de pensar e assimilar a
partir da valorização da literatura infantil.
A importância da leitura e sua função social estão muito bem demonstradas
no corpo do projeto criado com base em pressupostos teóricos e filosóficos claros.

A metodologia prevê a criação de situações didáticas adequadas para se
ouvir e contar histórias. Semanalmente, são atendidas doze turmas, sendo uma
aula por turma com duração de 55 minutos. Nos primeiros dez minutos são
realizados exercícios de relaxamento com música para desenvolver a capacidade
de concentração. Após, são realizadas atividades de contação de histórias, de
expressão oral e textual. Autor e obra são sempre contextualizados, assim como
são garantidos o acesso e o manuseio da obra, estimulando, ainda, a participação
dos alunos ouvintes, seus comentários e a troca de idéias. Os alunos também
contam histórias a partir das histórias lidas, ouvidas e vividas.
Foram criados recursos, como caixas bibliotecas com livros variados; foram
promovidas visitas à Biblioteca Pública do Estado e trabalhadas obras de Monteiro
Lobato. A escola realiza, anualmente, a Feira do Conhecimento, com a finalidade
de integrar a comunidade ao trabalho da Escola. Na feira, os alunos contam
histórias e falam de sua aprendizagem. Registra avaliação do trabalho de forma
contínua e com função diagnóstica. Apresenta bibliografia de referência e 40
títulos de literatura infantil trabalhados.

Estímulo à Leitura - O Prazer da Descoberta. Escola de Ensino Fundamental
Sede Oldenburg. Distrito de Sede Oldenburg, 89887-000; Palmitos, Santa
Catarina. A responsável é a professora Helena Dick Becker.

O projeto é desenvolvido desde 1999 e foi criado com base em estudos dos
professores da escola que apontaram a necessidade de trabalhar com maior
ênfase à leitura. Atende 185 alunos da 1ª à ª série do Ensino Fundamental. No
início, foi difícil, pois os alunos esqueciam o material de leitura.
Em 2000, a adesão foi de 100% e, atualmente, todos assumiram a aula de
leitura como parte integrante do currículo. Nas aulas de leitura são realizadas
atividades diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens e produção de
textos. Para tanto, a biblioteca da escola foi reorganizada, títulos divulgados e são
feitas sugestões de leituras.

A escola está iniciando uma campanha de voluntários para pessoas da
comunidade, que vão ler e contar histórias nas séries iniciais. O projeto conta com
o acervo da biblioteca escolar que compreende 2156 livros, sendo que,
aproximadamente, 300 são de literatura infantil e juvenil. Há uma relação de 490
títulos de vários gêneros literários destinados a públicos diversos, além de
didáticos e obras de referência.

A Formação do Leitor: A Literatura Infantil na Pedagogia Hospitalar.
Universidade Federal do Paraná, Setor Educação, Departamento de Teoria e
Prática de Ensino. Rua General Carneiro, 460, 5º andar, 80060-150; Curitiba,
Paraná.

Os

envolvidos

são

Neiva

Izabel

Rodrigues

Magdalena

-

Departamento de Pediatria; Rosângela Paiva do Nascimento - Prefeitura
Municipal de Curitiba; alunos bolsistas e colaboradores. A responsável é a
professora Suely Carta Cardoso - Departamento de Teoria e Prática de
Ensino.

Projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Inicia em
1997 com o nome A Literatura Infantil na Recuperação de Crianças em
Internamento Hospitalar: O Imaginário e o Real. A literatura infantil foi utilizada
como instrumento de relaxamento de tensões, enriquecimento do imaginário
infantil, desenvolvimento do gosto pela leitura literária e expressão criativa das
crianças internadas nas enfermarias pediátricas do Hospital das Clinicas da
UFPR.
Interrompido em 1999, retoma suas atividades em 2000, com nome novo e
ampliação de seus objetivos, principalmente no que diz respeito à formação do
leitor autônomo e crítico. Para tanto, cria a biblioteca infanto-juvenil nas
enfermarias pediátricas.
Apresenta fundamentação teórica e metodológica para os objetivos a serem
atingidos. Baseada em Bakhtin, Celis, Vigotski e Bamberger, a metodologia
considera

a

faixa

etária,

a

escolaridade,

as

condições

fisiológicas,

psicoemocionais e comportamentais das crianças internadas, a seleção de leituras

de acordo com o seu interesse, os procedimentos para ler e contar histórias e
harmoniza os textos com as atividades recreativas. Todas as atividades e ações
partem das mais simples para as mais complexas e são precedidas de
levantamento de interesses obtido por meio de observação e diálogo.
Os leitores bolsistas e as crianças internadas têm liberdade de escolherem
os livros a serem lidos. Há o atendimento a crianças de dois a catorze anos e
apresenta um acervo de 181 livros de literatura infantil e juvenil e bibliografia de
referência.

Incentivo à Leitura através do Teatro. Escola Estadual de Ensino
Fundamental Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Rua Angelina Cavalli, 292,
Jardim Adriana, 83408-510; Colombo, Paraná.

Tel.: 41 + 666-6899. A

responsável é a supervisora Ana Edenir Cavalheiro.

O projeto prevê o incentivo à leitura de livros por meio de textos, cenários e
figurinos produzidos por alunos da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental. Os textos
apresentados referem-se a conteúdos de diversas disciplinas e valorizam os livros
didáticos.

Incentivo à Leitura da Escola Estadual de Romeópolis - Ensino Fundamental.
Escola Estadual de Romeópolis. Caixa Postal 106, 86888-000; Arapuá,
Paraná. As responsáveis são as professoras Daniele do Nascimento
Beltrame e Rosicléia Martins Dias.

O projeto criado no inicio do ano letivo de 2000 valoriza o ato da leitura,
estimulando o interesse e a intimidade de professores e alunos de 5ª à 8ª séries
do Ensino Fundamental com, os livros. Para tanto prevê a implantação de
biblioteca escolar, realização de concursos de textos e contação de histórias.
Não há informações sobre o desenvolvimento das atividades previstas
nem sobre o acervo de livros utilizados.

Incentivo à Leitura da Escola Municipal São Francisco de Assis - Educação
Infantil e Ensino Fundamental. Escola Municipal São Francisco de Assis Educação Infantil e Ensino Fundamental. Rua Quintino Bocaiúva, 1376,
Centro, 84940-000; Siqueira Campos, Paraná. Tel.: 43 + 571-2079. As
responsáveis são as professoras Therezinha de Gouveia Mota, Marilene
Bassani da Silva Guimarães e Vera Lúcia Pereira de Oliveira.

São três projetos de incentivo à leitura; todos estabelecem um período de
tempo para a leitura dentro e fora da escola. Um dos projetos, Leitura Livre,
destina-se a toda a escola. Alunos, professores, secretária, equipe técnica e
direção, uma vez por semana, param suas atividades para lerem. São 30 minutos
de leitura pela manhã e pela tarde.
Alunos da escola foram classificados nos dois primeiros lugares no
Programa Prazer pela Leitura. Trata-se de um programa desenvolvido pelo
Departamento Municipal de Educação e Cultura que envolve todas as escolas,
incentiva os alunos a lerem e premia àqueles que lerem mais. Há fotografias dos
momentos de leitura e um acervo bibliográfico de 268 títulos de literatura infantil e
juvenil.

Incentivo à Leitura do Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos de
Cornélio Procópio. Secretaria de Estado de Educação - Departamento de
Educação de Jovens e Adultos - Centro de Educação Básica para Jovens e
Adultos Cornélio Procópio. Av. São Paulo, 374, 86300-000; Cornélio
Procópio, Paraná. Tel./fax: 43 + 524-2232. E-mail: ceedcopro@onda.com.br
As responsáveis são as professoras Marina Ogawa Matsuda, Neide Maria de
Carvalho Forcato (Leitura! Novos Horizontes) e Helena Aparecida Batista
(Viagem Nestlê pela Literatura).

O Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos de Cornélio Procópio PR desenvolve um trabalho específico na área de leitura com objetivo de fornecer
aos alunos inúmeras oportunidades de leitura. Em 2000, o projeto Vivendo no

Mundo dos Livros colocou à disposição de alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental livros de literatura infantil pertencentes à Biblioteca do Centro.
O interesse e a curiosidade foram despertados com o manuseio dos livros e
o próximo passo foi a leitura. Em seguida, a sugestão para que fosse feito um
relato do livro lido para o restante da turma, desenvolvendo a expressão oral e a
interação grupal. Alguns alunos produziram textos sobre o autor e a obra que
foram reunidos em uma coletânea. Nenhum problema foi detectado pela utilização
de livros infantis com jovens e adultos.
Os resultados satisfatórios e o interesse demonstrado pelos alunos
determinaram a continuidade do trabalho em 2001 com um novo projeto: Leitura!
Novos Horizontes, indo além dos livros infantis e juvenis, valendo-se de uma
grande variedade de textos.
Houve a participação de alunos do Ensino Médio no projeto Viagem Nestlê
pela Literatura em 1999, 2000 e 2001, promovido pela Fundação Nestlê de
Cultura, em função do qual foram realizadas leituras de livros e oficinas de
produção de textos sobre os temas do projeto. Há um acervo de 151 títulos de
literatura infantil, juvenil e textos produzidos por alunos.

Incentivo à Leitura do Colégio São José. Colégio São José. Rua Juvenal Matos,
s/nº, 88600-000; São Joaquim, Santa Catarina. Tel.: 49 + 233-0600. A
responsável é a professora Maria Araceli Pereira Couto.

O projeto tem como objetivo a revisão das práticas e valores dos
professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, de
modo a capacitá-los a explorar melhor suas atividades de literatura infantil.
Além da revisão da bibliografia de referência, ressalta-se o debate
constante sobre as obras do acervo e o envolvimento de professores e alunos de
modo a tornar as obras instrumentos vivos e dinâmicos mediante dramatizações e
discussões sobre os textos disponíveis.
A metodologia prevê trabalho no Cantinho da Leitura, com ênfase nas obras
de autores de literatura infantil, literatura de cordel e a criação do Cantinho do

Pequeno Escritor. Estão registradas atividades de leitura de livros, de outras
linguagens, dramatizações e produção de textos. Apresenta fotografias e relação
de 200 títulos de literatura infantil.

Leio... Lemos... Lêem. Escola Estadual Professor Luiz Petrini - Ensino
Fundamental. Rua Nicolau Chama, 540, 86470-000; Jundiaí do Sul, Paraná. A
responsável é a professora Diná Pinto Ribeiro. Rua Anchieta, 591, 86470-000;
Jundiaí do Sul, Paraná. Tel.: 43 + 551-1380.

A professora responsável informa que o trabalho é desenvolvido desde a
década de 1990, com o objetivo de despertar o gosto pela leitura de alunos da 5ª
à 8ª série do Ensino Fundamental, respeitando e valorizando a realidade regional.
Registra atividades de leitura de livros, de outras linguagens, de produção textual
dos mais variados tipos e de expressão oral, além da publicação de livro de poesia
de ex-aluno Ache seu Poema, dentro da proposta de incentivo à produção literária
local. Fotos, notícias de jornal, textos produzidos por alunos e jornal de escola
documentam a realização das atividades.

Leitura em Ação. Escola Municipal Ildo Meneghetti. Rua Antonio Maximiano
Cereta, 76, Ildo Meneghetti, 98600-000; Três Passos, Rio Grande do Sul. A
equipe responsável é formada pelas professoras Janete Jussara Schmitz,
diretora; Adelaide M. Seidel Winck, coordenadora pedagógica e Daniela
Padilha, coordenadora do projeto.

A escola tem desenvolvido, desde 1998, atividades de leitura e produção
textual, com o atendimento de 565 alunos do Ensino Fundamental. Em 1999,
participou do 4º Concurso FNLIJ/PROLER Os Melhores Programas de Incentivo a
Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil com o projeto Eu, autor de uma
obra literária. Em 2001, o projeto foi redimensionado dando maior ênfase à leitura,
por isso o novo título.

Bem justificada e fundamentada, a sua metodologia prevê uma série de
atividades diversificadas de leitura de livros, de outras linguagens e de produção
textual desenvolvidas em grupo e individualmente, de acordo com o grau de
ensino. O relatório das atividades realizadas demonstra o cumprimento do
cronograma apresentado e a participação de diferentes órgãos da comunidade
onde a escola se insere. Depoimentos de alunos, fotografias e notícias de jornais
expressam a aceitação do trabalho.

Praler e Contar. Colégio Estadual Dr. Marins Alves de Camargo. Rua Bahia,
955, 87704-040; Paranavaí, Paraná. Tel.: 44 + 423-6062. A responsável é a
professora Luzia de Lourdes Moriggi.

O projeto foi criado em 1998 no sentido de incentivar a leitura e a
produção de textos dos alunos do Ensino Fundamental. Participou do Concurso
FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de
todo o Brasil, em l999 e 2000, com projetos que traziam a realização de duas
aulas por semana destinadas à leitura. A partir da leitura feita, os alunos
produziam textos.
Neste ano, a documentação enviada informa a continuidade do trabalho e o
envolvimento

de

alunos

da

8ª

série

do

Ensino

Fundamental

com

o

desenvolvimento de atividades de leitura de livros, relato de histórias lidas,
produção e encenação de histórias. Os textos produzidos serão expostos a fim de
cativar novos leitores e escritores. Os depoimentos dos alunos demonstram a
aceitação do projeto. Apresenta uma relação de 24 títulos de livros em sua maioria
de literatura juvenil.

Programas Inscritos: 10
7º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil / Programa Nacional
de Incentivo à Leitura - PROLER
2002

1) Região Norte

Desafio da Leitura. Centro Municipal de Educação Infantil Márcio Sousa.
Prefeitura Municipal de Manaus. Av. Borba, s/n, esquina com Rua Manicoré,
Cachoeirinha, 69065-000; Manaus, Amazonas. Tel.: 92 + 633-1115. A
responsável é a professora Ruthneia da Silva Hayden.
Projeto apresentado pelo Centro Municipal de Educação Infantil Márcio
Sousa, da Prefeitura Municipal de Manaus, Amazonas, iniciado em 2000.
Desenvolve atividades diversas de leitura, com a integração dos alunos e das
famílias à escola, no âmbito cultural, social e emocional. Foi feito um diagnóstico
inicial da realidade diária das crianças, na faixa etária entre três e seis anos. Com
base nas informações, o passo seguinte foi a promoção de debates. Há a
execução de atividades como: leitura, narração de histórias, confecção de livros,
empréstimo de livros, modelagem, pintura, recortes, colagens, jornal mural e
informatizado. Participam das atividades 384 alunos e 40 funcionários da escola.

Gibi na Escola. Biblioteca Pública Arthur Vianna. Secretaria de Estado da
Cultura do Pará. Av. Gentil Bittencourt, 650; Belém, Pará. Tel.: 91 + 241-2333,
ramal 151. Fax: 91 + 222-2733. E-mail: secultbp@prodepa.gov.br As
responsáveis são Marina de Lourdes Pastana Siqueira Saliba e Ruth Selma
dos Santos Vasconcelos.

Projeto apresentado pela Biblioteca Pública Arthur Vianna da Secretaria de
Estado de Cultura do Pará, a partir do grupo técnico Gibiteca, desde 1997. A partir
de 1998, passou a atender escolas da região, estabelecimentos da rede pública
estadual, abrangendo alunos matriculados na 4ª, 5ª e 6ª séries do Ensino
Fundamental. Propõe-se a utilizar a biblioteca pública como agente facilitador no
processo de utilização das histórias em quadrinhos nas escolas, como suporte
pedagógico. A meta é atender no mínimo quatro escolas por ano e direcionar as
atividades para que professores e alunos tornem-se agentes multiplicadores, com
o envolvimento da comunidade.
O trabalho desenvolve-se de forma dinâmica em sala de aula, a partir de
um tema escolhido. São utilizadas revistas diversas, sendo que as preferidas são
as da Turma da Mônica. Os alunos são estimulados a criar textos, cartilhas,
painéis, maquetes, exposições, dramatizações, etc. Como suporte técnico,
permanece uma mala de gibis, na escola, durante um ano, além de textos
indicados para leitura dos professores e periódicos que tratem de assuntos
relativos ao meio ambiente. Nos resultados alcançados, há a autonomia de ações
dos alunos nas trocas que fazem na rotina escolar.

2) Região Sudeste

Círculo de Leituras. Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
Diretoria de Ensino Fundamental

Diretoria de Orientação Técnica - DOT 2.

Tel.: 11 + 5080-5100. E-mail: psantos@prefeitura.sp.gov.br O responsável é
Paulo Gonçalo dos Santos. Tel.: 11 + 5621-2788.

O projeto Círculo de Leituras, apresentado pela Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo, está inserido no Círculo de Cultura, um programa mais
amplo, que inclui outros círculos. Alguns deles são: Círculos de Literatura (Salas
de Leitura / PNLD), Círculos de Cinema e Televisão (Salas Interativas), Círculos
de Cultura Popular (Rodas de Leitura).

Propõe-se criar dentro do espaço escolar uma dinâmica multicultural, que
transforme e reconstrua estruturas por vezes esquecidas e ultrapassadas. Nos
círculos cujas atuações estão diretamente ligadas à leitura, há as atividades:
seminários de leitura, entrevistas com autores, visitas (editoras, exposições,
bibliotecas, lançamentos, etc), oficinas de criação e levantamento de textos
literários.
A instalação se dá dentro de todos os projetos e programas da Secretaria
Municipal de Educação que buscam a reestruturação do espaço escolar. Os
cursos serão organizados em três módulos de cinco encontros de cinco horas
cada um. Ao final dos cinco encontros, serão organizados seminários a serem
apresentados e coordenados pelos participantes dos Círculos de Cultura e dos
quais poderão participar todos os professores da região do NAE. Como conclusão
do

curso,

cada

participante

deverá

produzir

um

trabalho

escrito

que

posteriormente fará parte de um livro a ser publicado pela Secretaria Municipal de
Educação.

O Diário de Leituras e sua Utilização no 2º e 3º Ciclos do 1º Grau. Escola
Municipal Anísio Teixeira. Comunidade do Bairro União; Belo Horizonte,
Minas Gerais. A responsável é a professora Diléia Helena de Oliveira Pires.
Rua Helium, 174/102, Nova Floresta, 31140-280; Belo Horizonte, Minas
Gerais. Tel.: 31 + 9976-1813. E-mail: acmbinha@yahoo.com.br

O objetivo principal do projeto é a promoção da leitura literária dentro e fora
da Biblioteca Escolar. Envolve duas atividades fundamentais na construção de
conhecimentos que são a leitura e a produção de textos, em especial, o diário de
leituras. Essas atividades são desenvolvidas na prática escolar, voltadas a alunos
dos 2º e 3º ciclos de formação, com idade variável entre nove e treze anos.
Pretende-se levar os alunos a lerem textos literários, possibilitando-os a
transmissão de opiniões e impressões sobre os textos lidos, a crítica, sem
formalidade de exercícios.

Os alunos escolhem espontaneamente os livros; a orientação na escolha é
feita quando há pedidos deles próprios. Há a realização de encontros na Biblioteca
Escolar, semanalmente, com duração de uma hora. A metade desse tempo é
dedicada à livre produção escrita do comentário sobre o livro e a outra metade é
dedicada à escolha do novo livro a ser lido. Os diários de leituras são dos alunos,
mas ficam na biblioteca a fim de evitar perdas durante o desenvolvimento do
projeto. A duração das atividades está estimada para o período letivo, com
depoimentos e comentários orais dos participantes em seminários mensais.

Leitura e Recepção da Obra de Ziraldo. Escola Municipal Anísio Teixeira.
Comunidade do Bairro União; Belo Horizonte, Minas Gerais. A responsável é
a professora Diléia Helena de Oliveira Pires. Rua Helium, 174/102, Nova
Floresta, 31140-280; Belo Horizonte, Minas Gerais. Tel.: 31 + 9976-1813. Email: acmbinha@yahoo.com.br

Projeto desenvolvido durante o primeiro semestre de 2001, na Biblioteca
Escolar Professor Daniel Alvarenga. Envolveu os professores, alunos, funcionários
e integrantes da comunidade. Divulgar a obra de Ziraldo é o principal objetivo do
projeto. Os trabalhos começam com a abertura de inscrições para os
participantes, divulgação de data e horário de realização de um Encontro de
abertura. Em seguida, há a recepção festiva dos futuros leitores; a orientação
sobre os objetivos do projeto; a entrega de uma pasta com um caderno (diário de
leitura), um questionário e um livro de Ziraldo. O diário de leitura feito por cada um
traz: nome, idade, profissão, nível de escolaridade e as impressões do leitor sobre
o material trabalhado. Os alunos inscritos levam os livros para serem lidos pelos
pais, parentes, vizinhos e amigos, cujas impressões são anotadas nos diários de
leitura.
Entre os meses de fevereiro e junho, a escola se transformou em palco de
leituras e na hora do recreio os livros corriam de mãos em mãos. Foram realizados
debates e reuniões semanais, com a distribuição de prêmios para o adulto e a
criança que mais lessem. Houve um seminário final, dia 08 de junho, quando

compareceram à escola leitores de quatro a 72 anos, de profissões e níveis de
escolaridades diversas. Manifestaram oral e livremente suas críticas, opiniões e
interpretações e produziram novas leituras. A partir desse resultado, a Escola
Municipal Anísio Teixeira resolveu implantar definitivamente o projeto. Um quadro
acompanha o projeto, onde estão discriminados dados referentes à leitura por
escolaridade, por profissão, por faixa etária e sexo. Participaram alunos,
funcionários e membros da comunidade.

Leitura: Saber e Sabor. Cooperativa Educacional de Teófilo Otoni

COOPED.

Rua Camilo Prates Sobrinho, 51, Grão Pará, 39800-165; Teófilo Otoni, Minas
Gerais. Tel.: 33 + 3522-6090. E-mail: cooped@uai.com.br A responsável é a
psicóloga Maria Thereza Nóbrega Pereira Teixeira.

Projeto apresentado pela Cooperativa Educacional de Teófilo Otoni
COOPED, entidade sem fins lucrativos, criada em 1993, por um grupo de pais da
própria cidade, insatisfeitos com as alternativas escolares então existentes.
Iniciado em 2002, o projeto Leitura: Saber e Sabor nasceu do encontro de vários
outros projetos desenvolvidos ao longo da história da escola, a partir da percepção
de que a leitura foi sempre o eixo central de suas atividades.
O projeto tem como objetivos: despertar para a leitura constante da prática
social; despertar o potencial criador do próprio homem; sensibilizar para a crítica à
prática de exclusão social, demonstrando a existência de livros em braile como
também a linguagem de sinais; despertar para a crítica ao pensamento
contemporâneo; estimular a solidariedade através da leitura e demonstrar o papel
da leitura no processo de aprendizagem.
Há o trabalho com diversos tipos de textos: os escritos, os pintados, os
musicados, os falados. Está planejada a parceria com outros projetos
educacionais existentes na cidade, apresentação de peças teatrais na periferia e
zona rural, leitura para cegos e outros.
Algumas linhas de ação do projeto: feiras de livros; ciranda de livros; serões
com contadores de histórias; peças teatrais; exposição de quadros; comemoração

do centenário de Victor Hugo, Drummond e Cecília Meireles; jornal da escola;
visita à FBN, à ABL, à ABI e ao MAM, no Rio de Janeiro; edição de livros dos
alunos; encontros semanais, aos sábados, na casa dos alunos; leitura para cegos;
campanha para arrecadação de livros para creches e outras instituições; incentivo
à formação de cantinhos da leitura em casa; decoração de livros e visitas às
gráficas.

Projeto Karumbe. A responsável é Cecy Fernandes de Assis. Av. Senador
Casimiro da Rocha, 809/152, 04047-002; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 2757011.

Projeto apresentado por Cecy Fernandes de Assis, cujo início foi em 1988.
A proposta baseia-se na garantia constitucional de utilização da língua materna e
processos próprios de aprendizado por comunidades indígenas, opção adotada
pela maioria das aldeias brasileiras. A partir da constatação de que praticamente
não existem livros bilíngües nas aldeias Guaranis, a autora resolveu, junto com
professores indígenas, pesquisar, coletar, traduzir, escrever, imprimir e levar
material gratuitamente para essa aldeia.
Os objetivos do projeto: imprimir e doar para a aldeia material lingüístico,
histórico, literário e pedagógico-educativo em Avañé ë / Português; oferecer aos
estudiosos da língua Avañé ë e aos pesquisadores de áreas afins, subsídios para
a divulgação da língua para uma melhor interpretação do caráter multicultural do
Brasil; desenvolver, nas crianças, o gosto pela leitura e auto-estima de ver a
língua Avañé ë impressa; contribuir para a divulgação de uma língua indígena no
Brasil (são 190 línguas faladas) como instrumento social de comunicação
diversificada, possuidora de várias normas de uso e dotada de uma realidade
concreta.
O projeto já editou e distribuiu gratuitamente sete publicações para várias
aldeias, sem apoio financeiro de nenhum órgão público ou privado. Além disso,
dois outros títulos estão em fase de preparação. A abrangência até agora é de

aproximadamente 300 alunos do Ensino Fundamental na aldeia, mais cerca de
200 alunos de escolas de municípios vizinhos.

3) Região Sul

Caleco, um Amigo muito Especial. Centro de Educação Infantil Pedro Kraus.
Rua Marcelino Schneider, 34, Vorstadt, 89015-250; Blumenau, Santa
Catarina. Tel.: 47 + 322-7337. As responsáveis são as educadoras Elaine
Labes e Elaine C. M. Martins.

Projeto apresentado pelo Centro de Educação Infantil Pedro Kraus, da
cidade de Blumenau, Santa Catarina. Iniciada em 2002, a proposta parte do
pressuposto de que a literatura infantil é, antes de tudo, literatura. O trabalho
partiu da aquisição da Coleção Caleco, da Editora Agir, composta de quatro
volumes: Caleco está zangado; Caleco é muito guloso; Caleco não tem mais sono
e Caleco não quer emprestar. A coleção faz sucesso entre as crianças pequenas
porque o personagem principal apresenta atitudes semelhantes às das crianças,
em situações que imitam a vida real, e também porque os livros são ilustrados e
chamativos.
Os objetivos são: estimular a linguagem oral, a criatividade e a imaginação;
desenvolver o gosto pela leitura de histórias; identificar fatos e personagens;
conhecer a função social da leitura e da escrita; desinibir as crianças ao contar
histórias; aproximar os pais das crianças e a comunidade do trabalho
desenvolvido no Centro de Educação Infantil no que se refere à formação do leitor;
qualificar o acervo de literatura do Centro; conscientizar educadoras, crianças e
comunidade em relação à leitura e ao livro; promover o respeito e a amizade
dentro do grupo.
Partiram de um reconhecimento prévio da realidade familiar de cada
criança, por meio de um questionário que foi enviado aos pais, buscando conhecer
melhor a história de vida dos filhos, bem como o contato deles com a literatura

infantil. Como nem todas as crianças tinham contato com a literatura infantil,
alguns pais foram convidados a participar do projeto. Funcionários da escola
também participaram, contando histórias. Entre as atividades realizadas,
destacam-se: o estímulo para que as crianças procurassem em revistas os
alimentos que o Caleco consome; a confecção de um boneco Caleco; a cada final
de semana, o boneco fica na casa de uma das crianças e, ao final de 2001, o
boneco foi sorteado para uma das crianças.
As crianças tornaram-se mais desenvoltas; aprenderam a cuidar dos seus
livros; tiveram suas fantasias e criatividades despertadas; aprenderam a associar
as histórias contadas com as letras e imagens impressas nos livros; aproximaramse mais umas das outras; houve uma maior integração dos pais com a escola,
com a circulação do boneco.
O trabalho foi realizado com grupo de 16 crianças, na faixa etária de um
ano a três anos e cinco meses. Duas educadoras, cada uma com um período de
seis horas, foram as responsáveis pelo projeto.

Projeto Fênix. A responsável é Elízia Vatrim Lima. Rua Francisco Ceccon,
378, Alto Boqueirão, 81770-120; Curitiba, Paraná. Tel.: 47 + 310-7105. E-mail:
elizialima@trt9.gov.br Parceria do Sindicato dos Servidores da Justiça do
Estado do Paraná. Rua Vicente Machado, 160, 10º andar, 80420-010; Curitiba,
Paraná.

O projeto, que tem participado das edições do Concurso FNLIJ/ PROLER
Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo
o Brasil, desde 1996, é de autoria da técnica judiciária Elízia Vatrim. Implantado
em 1996, atende às comunidades de Alto Boqueirão e Pinhais, na cidade de
Curitiba, Paraná. Nos quatros anos de existência, o Projeto Fênix se desenvolveu
em três fases. A primeira tratou da identificação, beneficiários do projeto, seu
início, justificativa, objetivos, metodologia, resultado esperado e avaliação,
conforme consta no relato Estante das Primeiras Leituras da Família. A segunda
fase, de abril de 1997 a 2000, caracteriza-se pela continuidade do projeto, pelo

desenvolvimento de várias ações na comunidade e na escola, tendo sido um
período muito rico de aprendizagem, divulgação e informação sobre a importância
do ato de ler. A terceira, atual fase, trouxe a concretização do projeto. A
responsável teve a idéia de arrumar livros em fruteiras e oferecê-los às crianças,
nos finais de semanas, durante seu percurso por algumas praças dos bairros de
Curitiba.
A iniciativa de Livros na Fruteira tem sido bem recebida, com freqüência de
até 100 crianças e jovens em determinados finais de semana, o que torna
necessária a aquisição de mais livros para a continuidade do projeto. Conta com
um acervo de 1.579 livros. No 5º Concurso FNLIJ / PROLER, a Escola Municipal
Professor Francisco Hübert, de Curitiba, Paraná, apresentou o trabalho realizado
pelo Projeto Fênix de Incentivo à Leitura e Musicalização, criado em 1996, com o
apoio do Sindicato dos Servidores da Justiça do Paraná - SINJUTRA. Houve o
envolvimento de professores, alunos e comunidade e a realização da Hora do
Conto, uma promoção do projeto Farol do Saber, da Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com o Projeto Fênix, beneficiando 1.000 pessoas, em sua
maioria, alunos da escola. Foi criado o grupo de estudos para o Programa de
Formação Continuada do PROLER Leitura e Cidadania, pela internet.
No 6º Concurso foi intitulado Estantes das Primeiras Leituras da Família,
com o relato do início do projeto e sua motivação. Para auxiliar o filho que tinha
dificuldades para ler, a responsável freqüentou vários cursos relacionados à leitura
e engajou-se em movimentos comunitários. Como voluntária, Elízia convidou
crianças da vizinhança e leu para elas; formou uma biblioteca e continuou o
trabalho de incentivo à leitura. Com o apoio do SINJUTRA, tem desenvolvido
atividades de leitura nas escolas de Alto Boqueirão e de municípios vizinhos. Para
atender às escolas interessadas, os livros circulam em caixas contendo de 50 a 60
títulos cada.

Projeto Sarau. Escola Estadual Padre José Herions

Ensino Fundamental.

Av. das Palmeiras, 285, 86600-000; Rolândia, Paraná. Tel.: 43 + 256-2948. E-

mail: betaveiga@onda.com.br A responsável é a professora Vânia Lúcia
Bettazza.

O projeto, criado em 1999, é desenvolvido na Escola Estadual Padre José
Herions

Ensino Fundamental, localizada na periferia de Rolândia, no Paraná. O

acesso à leitura e às bibliotecas é pouco comum e o contato com a violência, a
marginalidade e a pobreza é constante.

Foi premiado com o 2º lugar no 6º

Concurso FNLIJ / PROLER Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil. Foi um grande incentivo a premiação
recebida.
A poesia, como antídoto à violência, inibição, baixa estima, é o mote do
trabalho. A leitura de poemas e a escrita possibilitam uma atividade catártica para
crianças e jovens. As atividades são realizadas duas vezes por mês, nas aulas de
Língua Portuguesa. Livros de poetas brasileiros de diferentes estilos são postos à
disposição dos alunos que em equipe fazem a sua escolha, conversam e trocam
material. Poemas escolhidos são fixados na parede e permanecem sem nenhuma
rasura até o próximo encontro. Com o tempo, a timidez dos alunos dá lugar às
leituras orais e às declamações. Alguns alunos trouxeram de casa composições
inéditas, letras de música, cartas e poemas de vários autores. Após o primeiro
semestre, alguns pequenos escritores traziam com freqüência seus poemas.
Em 2000, alunos e professores resolveram organizar um livro. Para tanto,
procederam a uma seleção cuidadosa dos textos produzidos e o resultado é o livro
Poesia: uma aventura simples e grandiosa do espírito. O livro foi divulgado em
noite de autógrafos com os pais das crianças. O trabalho continua cada dia mais
dinâmico, novas turmas são envolvidas e novos autores surgem. O acervo registra
2.000 livros, incluindo os didáticos, dirigido aos 400 alunos do Ensino
Fundamental.
A partir de 2002, em virtude da premiação do 6º Concurso FNLIJ / PROLER
e com a aquisição de 300 títulos, a biblioteca escolar expandiu-se e colocou à
disposição dos alunos todo o seu acervo, o que aumentou o tempo de
permanência dos estudantes nas dependências da biblioteca. Deu-se uma

parceria com a Faculdade FACCAR, de Rolândia, de forma que as alunas do
curso de Letras passaram a desenvolver estágio na escola, integrando-se ao
Projeto Sarau. No final de 2002, será promovido um concurso, em que os alunos
irão apresentar suas composições na Faculdade, com premiações.

Programas Inscritos: sete
8º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil 2003

1) Região Sudeste

Contação de Histórias: Eliminação de Preconceitos e Incentivo à Leitura.
Universidade Federal de São Carlos. Departamento de Letras. Centro de
Educação e Ciências Humanas. Rodovia Washington Luis, KM 235, Caixa
Postal 676, 13565-905; São Carlos, São Paulo. Tel./Fax: 16 + 260-8358. E-mail:
dl@power.ufscar.br A responsável é Irene Zanette de Castañeda. Tel.: 16 +
271-5684. E-mail: irene@power.ufscar.br

Vários projetos de extensão universitária foram inscritos no concurso, todos
a cargo da professora responsável Irene Zanette Castañeda. O projeto Contação
de Histórias: Eliminação de Preconceitos e Incentivo à Leitura, desenvolvido a
partir de 1999, tem atendido a 27 alunos da Comunidade Universitária, da
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, e aproximadamente a 500 crianças
e jovens da cidade de São Carlos, além de crianças da Unidade de Atendimento a
Criança

UAC da UFSCar.

O projeto de contação de histórias tornou-se uma disciplina da ACIEPE
Atividades Curriculares de Ensino, Pesquisa e Extensão, oferecida a alunos dos
cursos de Letras, Pedagogia, Psicologia, Educação Física e Biblioteconomia.
Esses alunos e outros bolsistas de Extensão são os monitores que contam
histórias na Comunidade de São Carlos. Outros projetos desenvolvidos pela
professora: Contadora de Histórias Itinerantes, Desfazendo Preconceitos com
Crianças, Respeitando Amiguinho Diferente e Construindo o Pensamento Criativo
através do Método RPG.

Dragão Azul: Novos Rumos de Incentivo à Leitura. A responsável é Maria
Cristina Basílio Campelo. Rua Professor Cardoso Fontes, 426, Castelânea,
25640-030; Petrópolis, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 2243-7757.

O projeto Dragão Azul: Novos Rumos de Incentivo à Leitura corresponde à
continuidade ou nova fase do Clube Cultural Dragão Azul, criado em 1984 e
premiado pela FNLIJ, no 1º Concurso FNLIJ Melhores Programas de Incentivo à
Leitura, em 1994. O clube, uma espécie de centro cultural com atividades
diversificadas (teatro, artes, literatura e artesanato), nasceu da necessidade
demonstrada por um grupo de crianças em ampliar seus conhecimentos além dos
que a escola formal oferecia. Havia uma curiosidade pela leitura e um interesse
em participar de atividades afins.
O trabalho consiste no empréstimo de lotes de livros, no início de cada
semestre letivo, por prazos combinados, a escolas municipais e a instituições para
crianças especiais. Uma novidade da nova versão do projeto é o empréstimo de
livros teóricos para os professores. Há adaptações que são preparadas para
proporcionar um melhor manuseio dos livros pelos deficientes, como: suportes
para ajustes de visão, placas de espuma nos cantos das páginas da esquerda
para facilitar o manuseio, etc.
No início, os livros eram usados em salas de aulas, aos poucos foi sendo
sugerida a criação de espaços de leitura, onde as crianças tivessem horários
alternativos e liberdade de escolha de títulos. Logo, foram criadas salas de leitura,
que oferecem empréstimos de livros. Em 1998, o acervo para professores foi
ampliado e surgiu a proposta Encontro Acadêmico, com a biblioteca aberta aos
domingos. Em 2002, foi criado o projeto Nossa Vez, uma dinâmica de livros para
os encontros do Grupo de Pacientes Artríticos do Rio de Janeiro

Núcleo

Petrópolis (crianças, jovens, adultos e idosos). Em 2003, surge o projeto Eu
também, destinado à leitura para crianças hospitalizadas.

Garagem

Biblioteca na Área Rural de Macaé de Cima, Nova Friburgo. As

responsáveis são Anna Rosa Amâncio e Fernanda Milanez. Rua Dr. Marques

Canário, 20/504, Leblon, 22441-060; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
2522-5824 e 99618316. E-mail: milanez21@yahoo.com.br

Projeto desenvolvido em Macaé de Cima, distrito de Lumiar, área rural do
Município de Nova Friburgo, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Há duas
escolas públicas nesta localidade, carentes de todo o tipo de recursos, onde as
turmas são multiseriadas (alunos agrupados do CA até a 4ª série). São,
aproximadamente, 80 crianças sem acesso à literatura.
Uma garagem disponível foi adaptada, com estantes, prateleiras, caixas,
almofadas e iluminação para os livros serem organizados e dispostos à
população. As atividades foram iniciadas para um grupo de crianças convidadas a
conhecerem o acervo e ouvir informalmente algumas histórias e folhear os livros.
Em outra oportunidade, fizeram uma atividade de colheita de lixo pelo caminho e
distribuição de revistas do Chico Bento.

Ler com muito Prazer. Escola Municipal 03.12.015 Barão de Macahubas.
Divisão de Mídia da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro
SME Mídia. Rua Padre Januário, 220, Inhaúma; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 2596-5920. A responsável é Sonia Maria Cerqueira
Pierucci. Rua Caminho de Mateus, 100, bloco 1, 705, Pilares; Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2592-9228 e 9739-0042.

O projeto Ler com muito Prazer tem se desenvolvido, desde 2000, na Sala
de Leitura da Escola Municipal Barão de Macahubas, dirigido aos alunos do 1º
segmento do Ensino Fundamental e à comunidade escolar. São feitos: um
atendimento na Sala de Leitura, concursos, contação de histórias, rodinhas de
leitura, apresentações cênicas e biblioteca volante.
Há alguns roteiros de trabalhos aplicados: com Poesia, recitais e criações
de poemas e participações em concursos da Secretaria Municipal de Educação
SME da cidade do Rio de Janeiro; com dicionário, pesquisas; integração das
áreas do currículo; passeio em torno da escola; biblioteca volante; alunos

contadores de histórias e rodas de leitura de alunos. Também há várias atividades
em que as professoras de Sala de Leitura participam como: seminários, oficinas e
palestras oferecidas pela SME Mídia e feiras de livros (Salão FNLIJ do Livro para
Crianças e Jovens e Bienal do Livro) onde as professoras adquirem acervos
atualizados para as Salas de Leitura.

Meu Amigo Escritor. A responsável é Edith Modesto. Rua Alberto Faria, 835,
05459-000;

São

Paulo,

São

Paulo.

Tel.:

11

+

3031-2106.

E-mail:

edithmodesto@uol.com.br

Projeto destinado a alunos de 4ª à 8ª séries de escolas particulares e
públicas, com a duração prevista de quatro meses (um semestre letivo). Pretendese sensibilizar as crianças para a leitura e a escrita, pedindo aos alunos que leiam
um livro de ficção e depois que escrevam cartas para o autor do livro sobre
alguma questão da obra. Posteriormente, as respostas dos autores seriam lidas
na classe, juntamente com um jogo de adivinhação sobre o que o aluno teria
escrito ao escritor. O produto final seria um debate sobre as cartas.

O Discurso da Recepção da Obra de Ziraldo. Biblioteca Professor Daniel
Alvarenga, Escola Municipal Anísio Teixeira, Comunidade do Bairro União;
Belo Horizonte, Minas Gerais. A responsável é Diléa Helena de Oliveira Pires.
Rua Helium, 174/102, Nova Floresta, 30140-280; Belo Horizonte, Minas
Gerais.

Tel.:

31

+

3072-6581.

E-mail:

dileapires@hotmail.com

e

dileapires@aol.com

Projeto desenvolvido nos anos 2001, 2002 e 2003, na Comunidade do
Bairro União, por iniciativa da Biblioteca Professor Daniel Alvarenga, para divulgar
a obra literária do autor Ziraldo. Em 2003, foi desenvolvido também em 17 escolas
da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte.
Os alunos inscritos levam os livros de Ziraldo para casa, para serem
partilhados com os pais, parentes, vizinhos, amigos, etc. Há um diário de leitura,

um questionário, que os alunos devem preencher para cada obra lida. Em
seguida, eles trocam os livros e também participam de um seminário semestral
que discute a produção literária do Ziraldo. Além dos alunos, participam do projeto:
professores, funcionários, pais e comunidade, ou seja, pessoas de 04 a 72 anos, e
de diferentes profissões.

Tapetes que contam Histórias

uma Viagem ao Mundo da Fantasia e um

Convite à Criatividade. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A responsável é
Terezinha Amorim. Tel.: 21 + 2581-6639, 2501-0206, 2581-6370, 2581-3462 e
9918-4048.

Projeto desenvolvido nas escolas públicas e livrarias do Município do Rio de
Janeiro, com tapetes, objetos e personagens confeccionados em tecidos para a
contação de histórias. Após a apresentação das histórias, com os tapetes, são
desenvolvidas diversas atividades, como: produções de textos, recriação de
histórias, desenhos, diálogos, expansão da linguagem e ações que proporcionam
desinibição dos participantes.
O projeto está sendo realizado em salas de leitura das escolas municipais
do Rio de Janeiro, desde 2001. As histórias são contadas, semanalmente; e os
alunos, além das leituras feitas na escola, levam livros emprestados para casa.

Programas Inscritos: 75
9º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura
junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil 2004

1) Região Centro-oeste

A prática da Leitura por meio de Rodízio de Livros nas 6as séries do Ensino
Fundamental. Colégio Marista de Goiânia, Goiás. A responsável é Lucimar
França dos Santos Souza. Rua C
América,

74255-310;

Goiânia,

125, quadra 235, lote 20, casa 02, Jardim
Goiás.

Tel.:

62

+

286-6392.

E-mail:

lucimarsouza@hotmail.com

Projeto desenvolvido em 2002, 2003 e 2004, na disciplina de Língua
Portuguesa, nas sextas séries do Colégio Marista de Goiânia. O trabalho acontece
por meio de rodízio de livros em cada uma das turmas da referida série, tornandoas um grande grupo de leitores. São apresentadas, aos alunos, listas de obras
literárias para serem escolhidas para a leitura, que, posteriormente, suscitarão
debates, discussões e a eficácia da produção oral e escrita (saber escutar, falar,
ler e escrever) de cada um.
O sucesso do rodízio de livros tem levado os alunos a outras
conseqüências do trabalho com a leitura, tais como: a realização de jornais
falados ou escritos, festivais de teatro com textos escritos e adaptados pelos
próprios alunos, produção e publicação de coletâneas literárias, dentre outras
produções e atividades. Desde a implantação do projeto literário, por meio de
rodízio de livros, percebe-se que a resistência à leitura, por parte de alguns
alunos, tem diminuído significativamente.

Biblioteca Ambulante. Escola Municipal Felícia Emiko Kawamura Sakitani.
Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A responsável é Sueli Maria de Carvalho

Santos Maia. Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra, 79215-000; Dois
Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul.

O Projeto Biblioteca Ambulante foi trabalhado em 2002 e 2003, nas séries
iniciais, da 1ª à 4ª séries da Escola Municipal Felícia Emiko Kawamura Sakitani
pela professora responsável, que atuou como voluntária. A maioria dos alunos
reside no meio rural, em assentamentos e em pequenas propriedades rurais. Os
alunos passaram a ter acesso a livros diversos e diferentes publicações (revistas,
jornais, gibis...) e puderam vivenciar a leitura em diversas formas de expressão,
como: dramatização, desenho, reprodução de histórias orais e escritas.
Alunos da 8ª série e professores de português ficaram responsáveis pela
Biblioteca Ambulante levada às primeiras séries. Com o passar dos meses, os
alunos ficaram mais participativos nas aulas e interessados em leitura.

Ciranda de Leitura. Escola Municipal Brasil 500 Anos. Rua de Acesso ao
Cedro, s/n, Setor Parque Alvorada II; Senador Canedo, Goiás. A responsável
é Marileide Alves Rocha.

Projeto dirigido a alunos do Ensino Fundamental, de 1ª à 4ª séries,
principalmente aos das séries iniciais. A professora responsável foi sensível às
dificuldades dos alunos com a alfabetização e com a leitura e passou a
desenvolver um trabalho com obras literárias, sem aplicação de fichas de leitura,
valorizando o aspecto lúdico da literatura.
Em primeiro lugar, o projeto pretende formar o leitor e despertar na criança o
prazer pela leitura. Em segundo lugar, a aquisição da escrita vem como
conseqüência da leitura. E em terceiro, a leitura contribui para a auto-estima da
turma, restabelece a autonomia individual de cada aluno e facilita a aquisição de
hábitos de higiene pessoal.

Concerto de Leitura. Regulamento. Prefeitura Municipal de Senador Canedo.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Cantinho de Leitura. Senador
Canedo, Goiás.

Proposta, redigida em forma de regulamento, de realização de Concerto de
Leitura nas unidades escolares de Senador Canedo, Goiás, dirigida aos alunos
matriculados na rede pública de ensino local, crianças e adolescentes de 07 a 10
anos. Cada aluno concorrente deverá saber o texto lido de cabeça e os
professores regentes farão uma avaliação em leitura em sala de aula,
classificando um aluno por classe. Serão premiados os três primeiros lugares da
categoria infantil e juvenil.

Formando Leitores. Escola Municipal Cândido Lemes dos Santos. Rua Sete
de Setembro, s/n, Jardim Santa Marta, 79400-000; Caarapó, Mato Grosso do
Sul, Tel.: 4532623. A responsável é Rosana Maria Gomes da Silva. Rua Barão
do Rio Branco, 948, Centro, 79400-000; Caarapó, Mato Grosso do Sul. Tel.:
4531109.

Projeto destinado aos alunos de 4ª série, na faixa etária de 09 a 16 anos,
da Escola Municipal Cândido Lemes dos Santos, em 2004. Depois de perceber as
dificuldades dos alunos com a leitura e a escrita na 3ª série, a professora
implantou uma proposta de trabalho com a leitura nas turmas de 4ª série, para
acompanhar os jovens e ajudá-los na apropriação da língua. São filhos de famílias
desfavorecidas, cujos pais trabalham na área rural e não lêem.
Diversas atividades com livros e materiais impressos estão previstas, além
do envolvimento das famílias no processo de incentivo à leitura. A leitura e a
contação de histórias são recursos utilizados, valorizando a cultura oral de cada
aluno.

Ler para escrever bem. Escola Classe 11 de Planaltina, Distrito Federal. A
responsável é Aline Torres de Almeida. Tel.: 61 + 631-0513 e 9681-9413.

Projeto iniciado em 2002, com uma turma de 3ª série, com o título
Despertando o Interesse pela Leitura. A partir de 2003, foi desenvolvido na 4ª
série, como Ler para escrever bem. Em 2004, a professora responsável conseguiu
uma doação de livros feita pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento da
Educação

FNDE, pois a escola não dispunha de recursos para adquirir livros e

contavam com um acervo limitado de 50 obras. A escola funciona com escassez
de recursos pedagógicos, com a biblioteca desativada e com alto índice de
repetência dos alunos (cerca de 60%).
Com muita disposição, a professora responsável pelo projeto desenvolve uma
série de atividades com diferentes tipos de materiais impressos, despertando, nos
alunos, o interesse pela leitura. Algumas das atividades ou instrumentos de leitura
criados, com a participação dos alunos: A caixa da leitura, Leitura livre, Varal da
leitura, Diário reflexivo, Trabalhando com jornais e a construção do livro
Imaginando e criando.

2) Região Nordeste

A Formação de Leitores através do Lúdico. Escola Estadual Nestor Lima.
Rua São José, s/n, Lagoa Seca; Natal, Rio Grande do Norte. As responsáveis
são Ligia Maria da Silva e Rejane Maria Vasconcelos Wanderley.

Projeto desenvolvido a partir do trabalho O lúdico, a criança e a leitura, de
1996, da professora Maria Ilka Soares da Silva (in memorian), que desenvolveu,
com pioneirismo, atividades de incentivo à leitura utilizando a ludicidade na
literatura. Inicialmente, as atividades foram feitas com alunos da Sala de Leitura,
do Colégio Marista. As duas responsáveis atuais estão aplicando a proposta com
alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries, do Ensino Fundamental, em sala de aula,
pertencentes a uma classe de baixa renda, com desinteresse pela leitura.

São lidas fábulas, contos folclóricos e contos de fadas. Os conteúdos dos
textos são trabalhados em grupos de cinco alunos; e, em seguida, há a
apresentação de trabalhos escritos, contação de fábulas, artes cênicas, etc. As
professoras exploram a intertextualidade e a interpretação dos textos, valorizando
o cotidiano dos alunos na contextualização das histórias lidas.

Alunos Monitores ajudam Crianças e Jovens com Dificuldades de Leitura.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Hildeberto Barroso
Deserto. Itapipoca, Ceará. A responsável é a coordenadora pedagógica.

O programa consiste na ação de alunos monitores que ajudam os colegas
com dificuldades de leitura, incentivando o interesse pelos livros e pela leitura.
Após um encontro com os professores para definir as linhas de ação do trabalho,
os monitores se reúnem com os pais para esclarecer sobre as atividades que
serão

desenvolvidas.

Cada

aluno

beneficiado

possui

uma

ficha

de

acompanhamento, onde o monitor registra os avanços e dificuldades do colega.

Aprender a escrever: uma Questão de Hábito. Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Hildeberto Barroso Deserto. Itapipoca, Ceará. A
responsável é a coordenadora pedagógica.

O programa consiste na execução de leitura e produção de textos por
alunos do ensino fundamental e médio.
Há um cronograma de ações, com sete diferentes atividades, entre elas,
socialização das produções de textos e feitio de um livro pelo próprio aluno.

Brincando de ler brincando de escrever... A Troca entre Comunidade e
Universidade na Mira da Cidadania. As responsáveis são Leda Maria
Fonseca Bazzo e Marlene Silva. Rua Tenente Pires Ferreira, 274, apto. 904,
40130-160; Salvador, Bahia. Tel.: 71 + 336-0519 e 9948-7016.

Proposta de implantação de um projeto de incentivo à leitura e escrita para
uma população residente no nordeste de Amaralina, periferia da cidade de
Salvador, Bahia. O objetivo maior é estabelecer uma integração entre a
comunidade e a universidade, para amenizar os problemas do analfabetismo das
crianças e dos analfabetos funcionais. Para isso, serão oferecidas cinco oficinas à
comunidade (crianças, jovens e famílias), vinculadas à disciplina Atividade
Curricular em Campo

ACC.

Clube de Leitura. Unidade Escolar Dra. Maria Alice Coutinho. São Luís,
Maranhão. Tel.: 98 + 255-2269; 248-1170 e 9609-6832. A responsável é Josefa
de Oliveira Gonçalves. E-mail: faphinha@zipmail.com.br

O projeto Clube de Leitura é desenvolvido com os alunos de 1ª à 4ª séries
da Escola Dra. Maria Alice Coutinho. A professora responsável objetiva aproximar
as crianças da leitura e dos livros paradidáticos, que são emprestados,
rotineiramente, aos alunos. Em sala de aula, os alunos se posicionam sobre a
leitura feita em casa com os familiares. Atividades aplicadas: produção textual com
correção, observação e manuseio de materiais impressos e fonográficos e
contação de histórias por adultos.

Despertando o Prazer em ler e escrever. Escola Estadual Professora Joana
Honório da Silveira Moura. Rua Coronel Luiz Pinheiro, 120, Centro, 59515000; Angicos, Rio Grande do Norte. Tel.: 84 + 531-2664. A responsável é
Maria de Fátima do Nascimento da Silva. Rua João Jerônimo de Oliveira, 319,
Alto da Esperança, 59515-000; Angicos, Rio Grande do Norte. Tel.: 84 + 5312664.

Projeto desenvolvido com cerca de 130 alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental de uma escola pública. Dentro da disciplina de Língua Portuguesa, a
professora responsável trabalhou conteúdos, como: leituras diversificadas, de
diferentes gêneros literários, com prioridade para as obras clássicas e produção

de formas variadas de redações. Com o trabalho semanal e sistemático, a
professora conseguiu reduzir o índice elevado de repetência que ocorria nessas
séries. O projeto teve início em 2003 e está programado para acontecer ao longo
do ano letivo.
Uma das atividades feitas é o Clube da Leitura, que consiste num momento
de troca de leituras entre os alunos (poemas, textos reflexivos, jornais, revistas,
etc). Há uma conversa organizada semanalmente, quando os alunos expõem os
textos lidos e as opiniões sobre os mesmos.

Interpretando... descobrindo... e conhecendo... Escola Municipal Professor
José Augusto Barreto; Nossa Senhora da Glória, Sergipe. A responsável é
Edirene Melo Santana.

Proposta a ser desenvolvida, com alunos da 5ª série do Ensino
Fundamental, da Escola Municipal Professor José Augusto Barreto. Depois de
perceber as dificuldades dos alunos com a leitura e a interpretação, a professora
responsável criou um projeto com variedade de leituras e atividades afins.

Leitura de Poesias. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores.
Unidade Integrada Gomes de Souza, Vila Maranhão, Zona Rural; São Luís,
Maranhão. A responsável é Rosângela Coelho Costa.

Projeto implantado na 2ª série do Ensino Fundamental, na Unidade
Integrada Gomes de Souza, Vila Maranhão, localizada na Zona Rural de São Luís.
A professora faz leituras diárias de poemas para as crianças. Atividades feitas:
uso de livros de poesia; visitas à biblioteca da escola (uma ou duas vezes por
semana), roda de leitura na sala de aula; pesquisas em jornais e revistas;
dramatização e declamação de poemas e criação de um livro de poesia feito pelos
alunos (cujos temas são o bairro onde eles moram, a escola, a casa, a
vizinhança). Houve exposição de textos poéticos e produção de poemas no varal
literário e cartazes com poemas.

Literatura em minha Vida: despertando a Autoria. Escola Estadual Professor
Antônio Basílio Filho. Rua Edson Siqueira, s/n, Cohabinal, 59150-000;
Parnamirim, Rio Grande do Norte. A responsável é Nádia Maria Silveira
Costa de Melo.

Esta experiência foi desenvolvida em 2003, numa escola estadual cuja
clientela é oriunda de bairros periféricos ou da zona rural do município de
Parnamirim. Participaram do projeto alunos da 8ª série, com idade de 14 a 22
anos. Há dificuldades relacionadas à leitura, interpretação e escrita. Inicialmente,
os alunos foram motivados a ler e discutir obras da coleção Literatura em minha
Casa, do Programa Nacional Biblioteca da Escola
Desenvolvimento da Educação

PNBE, do Fundo para o

FNDE. Além de receberem a visita de um autor,

foram à Academia Norte-rio-grandense de Letras e à Biblioteca Municipal.
Os alunos produziram um texto coletivo e, posteriormente, textos
individuais, que foram lidos, relidos, revisados e modificados. A professora
responsável reuniu este material e o imprimiu em cópias para todos, montando um
livro artesanal, com biografias dos autores e A capa ilustrada: Sociedade dos
Poetas Vivos e Afins da E.E.A.B.F., de 2002 e Uma tragédia brasileira... quase
grega!, de 2003.

O Prazer de ler e escrever. Escola Estadual Tomaz de Araújo. Acari, Rio
Grande do Norte. A responsável é Eva Maria da Silva Coelho.

Proposta de implantação de um projeto para incentivar o hábito da leitura e
da escrita entre os alunos, no ano de 2004.

Projeto Biblioteca e Textoteca Ambulante. Escola Municipal Professor
Letácio Brito Pessoa. Rua Dr. Pedro de Góes Cavalcante, s/n, Loteamento
Elízio Pinto. Prefeitura de Garanhuns, Pernambuco. As responsáveis são
Débora Bezerra de Almeida e Edizia Cristina Fernandes do Nascimento.

Proposta de levar leituras informativas, reflexivas, dirigidas e dinâmicas aos
alunos da Escola Municipal Professor Letácio Brito Pessoa, de Garanhuns.
Pretende-se criar uma biblioteca e uma textoteca ambulante, que circule pelas
salas e atenda às necessidades de leituras das crianças, que têm apresentado
muitas deficiências com a escrita e a leitura.

Projeto Criação e Montagem de Contos Infantis. Escola Estadual Teônia
Amaral. Florânia, Rio Grande do Norte. A responsável é Sheila Maria de
Medeiros. Tel.: 84 + 435-2564.

Projeto desenvolvido com alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental,
durante o ano de 2001. A responsável narra cada conto, vivenciando os
personagens e envolvendo as crianças numa dramatização espontânea. Alguns
recursos são utilizados como suporte: desenhos, aproveitamento de sucatas,
recortes e colagens.

Projeto de Incentivo à Leitura: Minutos de Alegria. Escola Elizabeth Sales
Coutinho. Vietnã; Recife, Pernambuco. Sede do Conselho dos Moradores do
Vietnã e Vila Arraes. Av. 21 de Abril, 4024, Vietnã; Recife, Pernambuco. A
responsável é Luciana Conceição Dutra de Moura. Rua Telesphoro Fragoso,
210, San Martin, Recife, Pernambuco. Tel.: 81 + 3228-2891. E-mail:
lucycdmoura@hotmail.com

O projeto teve início em janeiro de 2002, na Escola Elizabeth Sales
Coutinho, no bairro Vietnã, no Recife, Pernambuco, nas manhãs dos finais de
semana. O início foi tímido, mas resultou na inauguração da Biblioteca da Escola,
atraindo estudantes de outras instituições do bairro e a comunidade em geral.
Atualmente, o projeto está sendo desenvolvido na Sede do Conselho dos
Moradores do Vietnã e da Vila Arraes. Conta, ainda, com o apoio da Liderança

Comunitária, da ONG Grupo Cultural Alegria, da Biblioteca do Instituto Porto
Digital, dos familiares das crianças e da comunidade.
Na biblioteca, a responsável, que é uma profissional voluntária, juntamente
com outros colaboradores, conta histórias para as crianças, utilizando poesia e
literatura folclórica. O desafio da equipe é ter uma biblioteca comunitária, onde
todos têm acesso à leitura, lazer e cultura.

Projeto de Incentivo à Leitura na Educação Básica: Prêmio Leitor do Ano
Colégio Pólos. Iguatu, Ceará. Os responsáveis são: Maria Danúzia Nogueira
Bandeira, Maria Orleide Assunção, Flávio Assunção e Helder Araújo.

Proposta pedagógica voltada para o incentivo à leitura, compreendendo
uma competição de leitura entre alunos dos diferentes ciclos do Ensino
Fundamental e do Médio. Ao final de cada bimestre, os alunos entregam a(s)
ficha(s) de resumo do(s) livro(s) lido(s). O total de livros lidos por aluno e o
resultado da competição estão previstos para serem divulgados em novembro.

Projeto de Leitura em Sala de Aula. Colégio Monsenhor José de Anchieta
Callou. Prefeitura de Garanhuns, Pernambuco. A responsável é Edizia
Cristina Fernandes do Nascimento.

Proposta para incentivar a leitura em sala de aula, no intuito de melhorar a
produção escrita dos alunos de 5ª à 8ª séries do Colégio Municipal Monsenhor
José de Anchieta Callou. A escola propõe a utilização de textos para leitura e
interpretação e outras atividades, paralelamente, ao ensino de Língua Portuguesa.

Projeto de Leitura os Escritores Mirins. Escola Estadual Silvino Bezerra. Rua
Inácio Araújo, 219. Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desporto.
Florânia, Rio Grande do Norte. A responsável é Maria Juraci de Araújo.

O projeto é realizado na Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, que
atende uma clientela de 834 alunos, matriculados nos ensinos infantil,
fundamental e educação de jovens e de adultos. Em 2000, a professora
responsável incentivou os alunos a criarem as suas próprias histórias, quando
alguns foram escolhidos para serem apresentados na I Feira da Cultura Florânia
Mostra Florânia. Continuaram a apresentar os trabalhos dos alunos nas feiras
seguintes. Em 2004, todos os alunos de 5ª à 8ª séries, na faixa de 10 a 15 anos,
fazem as produções textuais e criação de histórias. Muitos alunos são filhos de
pais analfabetos.

Reforço de Leitura o prazer da Leitura. Escola Estadual Monsenhor
Raimundo Gurgel. Rua Jaen Menescal, s/n, Lagoa do Mato, Mossoró, Rio
Grande do Norte. A responsável é Maria Josemar de Araújo.

Projeto desenvolvido com alunos de 6ª série, desde 2002, no intuito de
elevar o nível de aprendizagem deles na disciplina Língua Portuguesa. No
primeiro bimestre, foi realizada uma identificação do nível de leitura de cada aluno,
para então, eles escolherem livros na biblioteca. No segundo bimestre, cada aluno
escolhia um livro na biblioteca para ler em casa, semanalmente. A história era
resumida e apresentada aos colegas, dentre as melhores, no final do bimestre. No
final do ano, as turmas beneficiadas com o projeto apresentaram melhor
rendimento de leitura e grafia.
Atualmente, a responsável tem o programa Educação Construindo o Futuro,
na Rádio Comunitária Padre Ibiapina, que divulga acontecimentos culturais.

Superando os Desafios da Leitura e Escrita. Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Hildeberto Barroso Deserto. Itapipoca, Ceará. A
responsável é a coordenadora pedagógica.

Tendo como público alvo todos os alunos do ensino fundamental e médio, o
programa desenvolve atividades no Centro de Multimeios, onde os alunos

escolhem um livro, revista ou jornal de acordo com o interesse próprio.
Mensalmente, há um dia de socialização dos textos lidos em todas as salas,
acompanhada pelos professores de todas as áreas.
Há uma apresentação do que foi lido pelos alunos e um intercâmbio de
experiências, por meio de cartas enviadas aos colegas da escola.

3) Região Norte

Escritor por um Dia: lendo, produzindo e representando. Escola Estadual
Paraíso do Norte. Paraíso do Tocantins, Tocantins. O responsável é
Vanderley J. de Oliveira.

O projeto atualmente é dirigido a alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental; de 2001 a 2003 foi desenvolvido nas turmas de 5ª e 6ª séries. A
cada ano, o projeto é novamente planejado de acordo com as necessidades e os
resultados. Os professores têm percebido que a freqüência dos alunos à biblioteca
tem aumentado, passaram a ler mais e de forma espontânea.
No início de cada bimestre, os alunos escolhem livros para leitura na
biblioteca. Após 15 dias de leituras, acontece um seminário em sala de aula,
quando os alunos relatam a história lida perante a classe. É feita uma votação de
qual história merece se transformar em peça de teatro e ser socializada com toda
a comunidade escolar. Em grupos, os alunos redigem a história, digitam-na, etc,
como Escritor por um dia, cujo texto posteriormente é encenado.

Lê pra mim?! Escola em Regime de Convênio de Ensino Fundamental
Fraternidade. Travessa 15, entre 3ª e 4ª avenidas, s/n, Centro, 68870-000;
Soure, Pará. Tel.: 91 + 3741-1130. A responsável é Raquel Sarmento Brito. 9ª
rua, entre travessa 17 e 18, 2187, Umirizal, 6870-000; Soure, Pará. Tel.: 91 +
9171-3248 e 9169-7868.

Projeto piloto realizado nos meses de março e abril de 2004, com 25 alunos
na faixa etária de 05 a 06 anos, do Jardim III, da Escola em Regime de Convênio
de Ensino Fundamental Fraternidade. O trabalho foi feito com poemas de Vinícius
de Moraes que eram lidos para as crianças na sala de aula e pelos responsáveis
em casa. Após o período, a avaliação da professora responsável foi positiva,
justificada pelo interesse das crianças e dos pais pela poesia.

4) Região Sudeste

A Bolsa Amarela. Escola Municipal Maria Auxiliadora Torres. A responsável
é Karinne Luzia Rodrigues. Rua Diogo Mendes, 82, Centro, 36420-000; Ouro
Branco, Minas Gerais.

Inspirado no conto homônimo de Lygia Bojunga, o projeto A Bolsa Amarela,
de 2004, é voltado às crianças de alfabetização, da 1ª série de uma escola pública
municipal. Como na novela da autora Lygia, os desejos da protagonista da história
são valorizados, a professora responsável pelo trabalho procura valorizar também
as vontades e opiniões de seus alunos.
São utilizados livros para o desenvolvimento de atividades com os alunos,
como, por exemplo: leitura de livros em casa; relato oral e por escrito da história
lida; confecção de receitas culinárias ditadas ou contadas pelas mães; escrita de
cartas para pessoas da comunidade e confecção de um livro feito pelas crianças.

Abrindo Portas através da Leitura do Jornal. Pró Viver Obras Sociais e
Educacionais. Av. João Pessoa, 214/216, 11013-002; Santos, São Paulo. Tel.:
13 + 3224-3024. E-mail: proviver@aol.com A responsável é Dulce Angélica M.
Matthiessen.

O projeto é desenvolvido no Pró Viver Obras Sociais e Educacionais,
instituição que atende 386 crianças e adolescentes que freqüentam o Ensino

Fundamental de escolas públicas em meio período. A grande maioria mora em
cortiços e favelas de Santos, São Paulo. Iniciado em 2001, o projeto utiliza
materiais doados, semanalmente, pelo jornal A Tribuna de Santos, como jornais,
cartolina, durex, cola, lápis e sucata. Há a participação dos monitores em oficinas,
que são oferecidas pelo jornal-escola A Tribuna de Santos. Esse material é
confeccionado pelos monitores e funcionários na semana de planejamento.
As atividades se desenvolvem através de kits e jogos pedagógicos
constituídos de textos jornalísticos, matérias que podem ser textos e imagens,
classificados para atender determinado objetivo. Ao propor jogos e brincadeiras a
partir do conteúdo do jornal, é possível priorizar o conhecimento (informações do
cotidiano), associado ao lúdico, valorizando as potencialidades dos alunos, o
movimento, a corporeidade e a criatividade.

Bibliotecas Comunitárias: Juventude

Leitura e Cultura nas Comunidades

em Situação de Exclusão Social. Fundação Fé e Alegria do Brasil. Rua
Mairinque, 231, 04037-020; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11+ 5549-8216. E-mail:
fyasp@uol.com.br A responsável é Marialice Piacentini.

O programa é desenvolvido pela Fundação Fé e Alegria, organização nãogovernamental vinculada aos Padres Jesuítas, em São Paulo, desde 1994, em
parceria com comunidades em bairros periféricos das zonas norte e sul da cidade
de São Paulo. Atualmente, estão em funcionamento 11 bibliotecas, em bairros das
regiões norte e sul da cidade e uma em processo de implantação.
Bibliotecas Comunitárias estimula a iniciativa e o comprometimento dos
jovens e adultos da comunidade, mobilizando-os na promoção e sustentação do
programa. As comunidades assessoradas pela equipe de Fé e Alegria planejam,
montam e respondem pelo funcionamento das bibliotecas com a atuação de
jovens voluntários, os mediadores de leitura.
Realizado em parceria com instituições comunitárias, o processo de
implantação das bibliotecas começa com a seleção de instituições interessadas.
Inicialmente, são colocados: um acervo de 700 títulos, mobiliário e a assessoria

técnica para a formação dos jovens. Ao longo de três anos, foram feitos 45.700
atendimentos. São beneficiários 120 jovens e 12 lideranças locais.

Brincando na Rede. Banco Real. ABN AMRO. A responsável é Paola Sette.
Diretoria de Desenvolvimento Negócios. Av. Paulista, 1374, 12º andar, 01310916;

São

Paulo,

São

Paulo.

Tel.:

11

+

3017-2407.

E-mail:

paola.sette@br.abnamro.com Site: www.bancoreal.com.br/brincando

O Brincando na Rede é um site sem fins comerciais, que tem por objetivo
oferecer recreação virtual de qualidade, para que crianças de 05 a 12 anos
possam usufruir da Internet de maneira construtiva e orientada à educação. Além
de possibilitar o contato das crianças com o ambiente da Internet, o site estimula a
interatividade, o sentimento de participação e o espírito de grupo. O site pretende,
ainda, incentivar os pais a acessar a Internet juntamente com os filhos,
acompanhando o uso que as crianças fazem da rede.
Criado em 2001, sua principal característica é a formação de uma
comunidade infantil que envia piadas, enigmas, desenhos, sugestões para
desenvolvimento de contos e outras contribuições. Trata-se de um espaço lúdico,
inserido no conceito de Responsabilidade Social do Banco Real, que oferece uma
oportunidade de diversão educativa. O conteúdo do site é feito pelas crianças que
o visitam e enviam colaborações, que são revisadas e avaliadas (são rejeitados
textos ofensivos e preconceituosos, por exemplo) para a divulgação. Dentre os
cinco canais do site, há O Canto do Conto, espaço para leitura, onde autores de
literatura infantil e juvenil desenvolvem histórias auxiliadas por sugestões enviadas
pelas crianças.
O canal mantém sempre dois livros em andamento. Durante os três
primeiros anos de atividades do site, já foram produzidos 15 livros, com a
participação de autores renomados e também de novos autores. Seis dessas
obras foram transformadas em livros impressos e os exemplares foram
distribuídos para bibliotecas de escolas e entidades que prestam assistência a

menores carentes, como Instituto Ayrton Senna, Care Brasil, Fundação Abrinq,
Projeto Aprendiz, Criança Cidadã, Unicef e Unesco.

Construindo o Amanhã. Escola EMEF do CAIC; Santa Rita do Passa Quatro,
São Paulo. A responsável é Rita de Cássia Petrenas.

O projeto Construindo o Amanhã, criado em 2001, atende anualmente 200
crianças/adolescentes, na faixa etária de 7 a 14 anos. As atividades são
desenvolvidas através de subprojetos ou áreas de atuação. Todos os alunos,
provenientes de comunidades desfavorecidas, freqüentam no mínimo, uma vez
por semana, as aulas específicas de leitura, ministradas por um educador. Na
própria sala de leitura há vários livros a serem manuseados e lidos pelos alunos.
Algumas atividades desenvolvidas depois da leitura de uma obra: encenação,
desenhos, brincadeiras, etc.

Criando

Espaços

Leitura:

Implantação

de

Biblioteca

Comunitária

e

Programas de Leitura junto à Comunidade do Complexo dos Macacos. Morro
dos Macacos. Biblioteca do SESC Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539,
Tijuca; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 3238-2156. A responsável é
Elisabete G. de Souza. Rua Passo da Pátria, 69/802, São Domingos, 24210240; Niterói, Rio de Janeiro. E-mail: elisagon@zipmail.com.br

Projeto que pretende criar na Comunidade dos Macacos um espaço de
leitura e de informação a partir da criação de uma biblioteca comunitária. Pretende
também multiplicar espaços de leitura e informação na região Tijucana, a partir de
ações integradas com o Terceiro Setor, beneficiando-se da larga experiência
nessa área que possui o SESC. Todas as etapas de implantação do projeto
estavam previstas para 2004, abrindo a biblioteca para o público em agosto de
2004. Além do atendimento sistemático (consultas e empréstimos de livros) estava
prevista a realização de programas de leitura em parceria com o SESC Tijuca.

Cultivando Saúde. Escola de Educação Infantil Amélia Balbo Sacchetin. Rua
Antonio A. Filho, 3250, Jardim Oliveiras, São José do Rio Preto, São Paulo. A
responsável é Adriana Piloni.

Projeto voltado às crianças de Educação Infantil, cuja professora
responsável trabalha poemas, música, textos, livros, etc. Outra atividade
desenvolvida é a ilustração de um livro por cada criança. Eles leram a obra O
semeador, da Paulus Editora, uma parábola que ensina às crianças a plantarem.
Que horta, também da Editora Paulus, é outro livro trabalhado por eles, com
personagens fazendo uma horta. Toda sexta-feira, cada criança leva um livro para
casa, para envolver também a família no projeto.

Gestos de ler. Formando Leitores a partir da Idade Zero. Curso de
Especialização em Psicopedagogia III. Faculdade Católica de Uberlândia. A
responsável é Inez Maciel Peixoto.

Proposta de uma aluna e professora do Curso de Psicopedagogia da
Faculdade Católica de Uberlândia, Minas Gerais. A responsável propõe que a
leitura seja apresentada, inicialmente, à criança, na barriga da mãe e nos
primeiros meses de vida do bebê. E, posteriormente, em casa, juntamente com os
primeiros brinquedos e atividades de uma criança.

Gosto de ler e de escrever. Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Anna Pinto Banks. Departamento Municipal de Educação.
Prefeitura Municipal de Registro. Rua Anna Pinto Banks, 930, Vila Cabral;
Registro,

São

Paulo.

Tel.:

13

+

3821-1913.

E-mail:

emefannapinto@matrix.com.br A responsável é Maria Aparecida Teixeira
Graner.

Como a escola atende a uma clientela de classe média baixa e teve
avaliações apontando para deficiências de leitura e escrita, a equipe de

professores decidiu investir na formação de leitura dos alunos. O projeto Gosto de
ler e de escrever se inicia em 2003 para mudar a leitura e a produção de textos
dos alunos da escola, com a mobilização de todos os educadores.

Leitura Compartilhada. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora
Maria Inêz dos Santos. Rua Professora Antonina Fernandes Moura, 551, Vila
Ribeiro, 18240-000; Angatuba, São Paulo. Tel.: 15 + 255-1439. O responsável
é Ari Paes de Camargo.

O programa foi criado em 2001, por Ari Paes de Camargo, coordenador
pedagógico de 5ª a 8ª séries, quando detectou problemas na leitura dos alunos. A
maioria deles não sabia ler, nem escrever. Iniciou uma formação dos professores
voltada ao estímulo da leitura, com reuniões, discussões e apresentações de
leitura. Atualmente, o programa foi ampliado para outros professores, além dos de
Língua Portuguesa, que lêem com os alunos.
Foi realizado o evento Tecendo idéias, oportunidade em que alunos e
professores apresentam as leituras realizadas. Atualmente, o programa é
obrigatório para todas as oito disciplinas, cada professor dedica de cinco a dez
minutos para a leitura compartilhada em sua aula, resultando uma média de oito
livros trabalhados por ano. Cada livro passa por todos os alunos, depois são
desenvolvidas atividades como histórias em quadrinhos, fotografando o texto,
danças, etc.

Leitura e Releitura. Centro Educacional Cuca Legal Ltda. Av. Ortízio Borges,
2097, Santa Mônica, 38408-164; Uberlândia, Minas Gerais. Tel.: 34 + 32163963. E-mail: escolacucalegal@bol.com.br As responsáveis são Beatriz
Eufrásio Solano, Cristiane Lópes de Faria e Francielle Silva.

Propostas de atividades desenvolvidas da 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental, no Centro Educacional Cuca Legal, em que cada turma escolhe um
autor a ser trabalhado nas leituras e desdobramentos. Em 2004, a 1ª série ficou

com Liliana Iacocca, a 2ª série com Maria José Dupré, a 3ª com Ana Maria
Machado e a 4ª com Ricardo Azevedo. Após lerem as obras, os alunos fazem
atividades variadas, como: produções de textos; expressão corporal e verbal;
dramatizações; leitura coletiva em forma de jogral; produção de desenhos; criação
de livrinhos, etc.

Ler é Legal. Mergulhando no Mundo da Leitura. Secretaria Municipal da
Educação e Cultura Bom Jardim de Minas. Av. Dom Silvério, 173, 37310-000;
Bom Jardim de Minas, Minas Gerais. Tel.: 32 + 3292-1103. E-mail:
seceducacaobjm@ig.com.br Site: www.smebomjardimdeminas.com.br O
responsável é o então Secretário Municipal da Educação Odilon de Mattos
Filho.

Projeto pedagógico para a Rede Municipal de Ensino de Bom Jardim de
Minas, dirigido a todos os alunos do Ensino Fundamental da referida rede e
envolvendo os diretores, supervisores pedagógicos, professores e bibliotecários
do município. É uma ampla campanha que pretende mudar a realidade leitora dos
estudantes de Bom Jardim de Minas, com atividades dentro das escolas e
também fora delas, como a exposição que receberam, homenageando a poetisa
Henriqueta Lisboa, na ocasião de seu centenário e os encontros do Programa
Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER.
Em relação á promoção da leitura nas escolas, foi instituído um horário para
leitura, às segundas e quartas, de 7:30h às 8:30h (turno da manhã) e de 13:00h às
14:00h (turno da tarde). Após a leitura de textos, os alunos preenchem uma ficha
de leitura; fazem interpretação de texto; fazem desenhos explorando os textos;
interpretam o texto lido com desenhos e constroem uma história a partir de um
desenho.

Ler para ser. Escola Municipal Mestre Ataíde. Rua Augusto José dos Santos,
560,

Betânia,

30580-000;

lerparaser@zipmail.com.br

Belo

Horizonte,

Site:

Minas

Gerais.

www.lerparaser.cjb.net

E-mail:
e

www.lerparaser.rg3.net Os responsáveis são os professores Maria Eva
Pereira (Língua Portuguesa): eva-po@bol.com.br Péricles Brandão Pinto
(Informática): periclesbp@ibest.com.br e Iáskara Ribeiro Garcia (História /
Ética e Cidadania): iaskarag@ig.com.br

Projeto desenvolvido com alunos de onze a dezesseis anos, desde 2002,
coordenado por professores de disciplinas diferentes, da Escola Municipal Mestre
Ataíde, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O objetivo maior do projeto é
desenvolver a leitura literária com o auxílio da informática pedagógica. Os alunos
lêem os livros, trabalham alguns autores escolhidos, fazem pesquisas, participam
de oficinas e encontros com autores, estabelecem correspondências com autores,
por e-mail e desenvolvem o site www.lerparaser.rg3.net Para o site, preparam
textos e outros materiais, que eles mesmos incluem no site.
Como é um projeto amplo e abrangente, os professores programam
excursões a cidades, instituições culturais, feiras de livros, etc. Também recebem
a visita de outras escolas e de autores, estabelecendo um intercâmbio cultural. Os
trabalhos desenvolvidos pelos alunos e o projeto todo estão no site citado na
Internet.
No ano de 2002, um dos autores trabalhados foi Carlos Drummond de
Andrade, pela comemoração do centenário de Drummond, com visita a Itabira.
Com isso, é feito um trabalho interdisciplinar, envolvendo diferentes professores e
disciplinas.

Literatura Infantil e Eliminação de Preconceitos. Departamento de Letras da
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. A responsável é Irene Zanette
de Castañeda. Rua 13 de Maio, 1401, 13560-130; São Carlos, São Paulo. Tel.:
16 + 271-5684. E-mail: irene@power.ufscar.br

Trabalho em desenvolvimento no Departamento de Letras da Universidade
Federal de São Carlos

UFSCar, com bolsistas de extensão e alunos da

disciplina Contação de Histórias da ACIEPE (Atividades Curriculares de Ensino,

Pesquisa e Extensão). São desenvolvidos projetos relacionados à disciplina
Literatura Infanto-juvenil lecionada pela professora responsável pelo projeto,
dirigida a alunos de diferentes cursos: Letras, Pedagogia, Psicologia, Educação
Física e Pedagogia.
Os alunos iniciados na contação fizeram pesquisas sobre racismo, antiracismo, relações sociais, preconceitos, violência contra a mulher, etc. Depois,
fizeram uma seleção de livros que tratam metaforicamente a temática de
preconceitos diversos. Foram feitas leituras e discussões para a preparação do
trabalho com as crianças. Tem havido um ganho para o público ouvinte das
histórias (no trabalho contra os preconceitos e na formação de leitores) e para os
alunos envolvidos (na experiência de pesquisa e transmissão de histórias).

Literatura Infanto-juvenil: Viagem Fantasiosa através da Realidade. Escola
Municipal Nicolau Borges. Parada Cristal; Jerônimo Monteiro, Espírito Santo.
Tel.: 28 + 3558-1499.

Projeto desenvolvido com alunos de 6ª à 8ª séries, quando é feita uma
leitura semanal de cinqüenta minutos na sala de aula. A partir da leitura, são
desenvolvidos os seguintes trabalhos com os alunos: preenchimento de uma ficha
de leitura com resumo (1º bimestre); uma encenação de um personagem
escolhido, com caracterização e autobiografia falada (2º bimestre); leitura e
produção de poemas (3º bimestre); pontuação da quantidade de livros lidos (4º
bimestre). Ao final de cada bimestre, o aluno fará um relatório na sala de
informática, direcionado à família, contando o que vivenciaram nos livros. Caso a
família não saiba ler, o aluno fará a leitura para eles.

Motivando Jovens para a Importância da Leitura através do Teatro. Escola
Estadual de Santo Antônio dos Campos. Rua Alberto Coimbra, 131, Santo
Antônio dos Campos; Divinópolis, Minas Gerais. Tel.: 37 + 3214-6159. As
responsáveis são: Ângela Maria Pereira Silva e Eliane Cristina Beirigo.

A idéia do projeto surgiu quando a escola recebeu livros do programa
Literatura em minha Casa, do PNBE/FNDE do MEC. Decidiram, então, realizar um
trabalho que motivasse os alunos a lerem as obras recebidas. Logo, os
professores utilizaram os volumes de Teatro para os alunos lerem e encenarem.
Escolheram o texto que fez maior sucesso entre os alunos para se transformar
numa peça apresentada para todos os alunos da escola e, posteriormente, em
outras escolas e locais.

Na mesa do Mestre... Escola Infantil Jardim da Poliana. Rua Alvarenga
Peixoto, 210, Vila Rica, 09170-115; Santo André, São Paulo. Escola Estadual
Waldomiro Guimarães. Rua Don Henrique, s/n, Vila João Ramalho; Santo
André, São Paulo. A responsável é Meire Cândida Campos Pires.

Uma iniciativa particular de uma professora em três locais diferentes: numa
escola de educação infantil (crianças de quatro a seis anos), numa escola
estadual (adolescentes de 15 a 18 anos) e no Programa Escola da Família, nos
finais de semana (crianças e adolescentes de 4 a 20 anos). A professora coloca,
sobre a mesa da sala de aula, vários livros que retira emprestado da biblioteca da
escola. Os livros ficam dispostos para atrair a atenção dos alunos. Logo, eles
perguntam sobre as obras, o conteúdo, os personagens e a professora empresta
os livros. Como o público beneficiado é de comunidades muito carentes, a leitura
está podendo chegar àqueles que não têm acesso aos livros.

Pequenos Leitores, Grandes Mestres. Escola Municipal Dr. Vasconcelos
Costa. Pouso Alegre, Minas Gerais. A responsável é Silvana Maria Chaves da
Costa.

Projeto desenvolvido na disciplina de Português, com alunos da 4ª série do
Ensino Fundamental, de uma escola de bairro da cidade de Pouso Alegre, Minas
Gerais. Uma vez por semana, durante todo o ano escolar, os alunos lêem para os
colegas da 1ª série. A cada semana, muda a dupla, ou seja, um aluno da 4ª lê

para um diferente ouvinte da 1ª série. Antes da leitura na escola, o aluno leva um
livro escolhido para treinar em casa, lendo para os familiares.
No dia da leitura, cada aluno da 4ª busca o seu ouvinte da 1ª e escolhe um
lugar no pátio para atividade, que dura cerca de trinta minutos. Em seguida, se
dirigem à sala da 4ª série, onde os alunos da 1ª contam a história ouvida e fazem
um desenho. Com isso, aumentou o interesse dos alunos pela leitura e melhorou a
produção de textos deles.

Poesia da Arte, porque Arte é Poesia. Escola Municipal de Ensino
Fundamental Maria Antonia Soares Selegato. Rua Victorio Valdevite, 100,
Jardim Amélia II, 14150-000; Serrana, São Paulo. Tel.: 16 + 3987-7080. E-mail:
emefmariaantonia@hotmail.com A responsável é Maria Izabel Zamboni.

O projeto Poesia da Arte, porque Arte é Poesia está incluído dentro da
proposta pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Antonia
Soares Selegato, desde 2001. Inicialmente, foi desenvolvido nas turmas de
Educação Infantil (alfabetização com música, poesia, literaturas diversas, caixas
de leitura e dramatização). Depois o projeto passou a ser trabalhado nas turmas
de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, com livros para serem lidos em casa e
rodas de conversas. Cada turma recebeu um nome de um poeta ou escritor
consagrado.

Projeto Amigo do Livro. Instituto Iguaçuano de Ensino. Jardim de Infância
Meu Paraíso. Rua Gov. Portela, 1100/114; Trav. Renato Pedrosa, 51; Av. Gov.
Amaral Peixoto, 638, Centro; Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 26679888; 2667-1603. A responsável é Sheila Ferreira Carvalho de Oliveira. Tel.:
21 + 3776-0980; 9456-6163.

O Projeto Amigo do Livro, desenvolvido com crianças de Educação Infantil,
na faixa de 03 a 06 anos, foi iniciado em 2004, no Jardim de Infância Meu Paraíso.
Todas as sextas-feiras, as crianças recebem uma bolsa contendo um livro, uma

folha para desenho, uma pasta para a conservação do material e uma bolsa para
transportá-la. O livro deve ser lido em casa com a ajuda dos pais e o retorno para
a escola deve ser na semana seguinte. No final do ano letivo, aconteceria um
encerramento com a presença dos pais.

Projeto Ciranda da Leitura. Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Espaço
Cultural Paulo Freire. Rua Carlos Spera, Jardim Sonia Maria; Mauá, São
Paulo. A responsável é Edinalva Ferreira Lima de Costa. Tel.: 4549-1598;
8178-5628.

O Projeto Ciranda da Leitura é uma proposta de ocupação e apropriação do
espaço cultural disponível da comunidade do Jardim Sonia Maria, em Mauá, São
Paulo, que são: a Biblioteca e Espaço Cultural Paulo Freire. O trabalho a ser
desenvolvido será feito em parceria com diversos segmentos da sociedade (poder
público, empresas privadas e sociedade civil), juntamente com a POLIBRASIL,
empresa instalada no bairro Jardim Sonia Maria.
O projeto seria iniciado com a promoção de concursos de textos,
culminando em uma apresentação dos trabalhos. Há a previsão de quatro festivais
de leitura, com duração de um semestre cada um. Algumas das atividades
propostas: rodas de conversas com pequenos grupos, eventos culturais,
concursos de textos, palestras e eventos com profissionais de literatura, programa
de inclusão digital e palestras com profissionais da área de leitura.

Projeto: Encontro com o Escritor. O responsável é Antonio José Laé de
Souza. Av. Guilherme Giorge, 1611, casa 21, V. Carrão, 03422-001; São Paulo,
São

Paulo.

Tel.:

11

+

6743-9491e

fax:

11

+

6743-8400.

E-mail:

laedesouza@uol.com.br Site: www.projetosdeleitura.com.br

Criado em 1999, o projeto destina-se a alunos do Ensino Fundamental e
Médio de escolas públicas. O escritor responsável pelo projeto tem editado suas
obras e as comercializa a R$ 2,00 de custo por cada exemplar, nas escolas,

desenvolvendo atividades com os leitores. Cada aluno preenche uma ficha de
avaliação de leitura.

Projeto Leitura na Escola e projeto Ampliando o Conhecimento. Escola
Estadual Professor Joaquim Moreira Bernardes. Av Conde de São Lourenço,
65, Jardim Silvina, 09791-280; São Bernardo do Campo, São Paulo. Tel.: 11 +
4127-3242. A responsável é Eleksandra de Medeiros Belmonte. E-mail:
eleksandra@zipmail.com.br

São dois projetos provenientes de uma mesma escola estadual de São
Bernardo do Campo, um foi gerado pelo outro: Projeto Leitura na Escola e projeto
Ampliando o Conhecimento. Inicialmente, em 2003, o projeto Ampliando o
Conhecimento foi criado com um Sarau Literário, envolvendo os alunos da escola
e estabelecendo uma inter-relação entre todas as disciplinas ensinadas. A cada
ano, um tema é enfocado, como em 2004: Solidariedade. A partir desse tema,
alunos e professores criam subprojetos e ações de trabalho com a leitura e os
livros.
Em 2003, a escola firmou uma parceria com a FIAT para ampliar a leitura e
melhorar a produção escrita dos alunos. Além da leitura rotineira de textos, há a
produção escrita dos alunos em forma de conto, crônica ou poema; passeios
culturais; encontros com autores e músicos; palestras; etc. Algumas das
produções dos alunos são expostas ou apresentadas. Foi premiado, em 2003,
pelo Governo do Estado de São Paulo, com o prêmio Leitura na Escola, como o
melhor projeto das escolas de São Bernardo do Campo.

Projeto Leitura pelo Prazer!!! Escola Municipal Alberto Corrêa. Barbacena,
Minas Gerais. Tel.: 3332-5790. A responsável é Maria da Conceição Costa
Giffoni.

Proposta de implantação de um projeto de leitura, voltado aos alunos de 5ª
à 8ª séries do Ensino Fundamental de uma escola municipal. As atividades seriam

desenvolvidas durante o ano letivo, uma vez por semana, a partir dos livros lidos
pelos alunos, retirados da biblioteca escolar.

Projeto Literatura Infantil e Produção de Texto. Centro de Educação Malvina
Queiroz. Av. Dionísio Rocha, 231, Parque Araruama, 25585-230; São João de
Meriti, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2771-6429. A responsável é Rosemary da
Silva Queiroz Freitas. Rua Hilário de Gouveia, 77, apto. 101, Copacabana,
22040-020; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2255-6589.

O Projeto Literatura Infantil e Produção de Texto é desenvolvido em oito
turmas de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, do Centro de Educação Malvina
Queiroz, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, desde 2001. Ele se divide
em cinco momentos: a conscientização do corpo docente, que consiste em um
estudo e planejamento; a sensibilização dos pais no envolvimento com o projeto; a
sensibilização e a promoção do gosto pela leitura com o corpo discente; a
aplicação das estratégias planejadas e a divulgação e avaliação dos resultados.
Alguns eventos dirigidos aos alunos, para promover o gosto pela leitura:
Trem Literário (um trem de madeira, em cujos vagões estão obras literárias, onde
as crianças escolhem livros duas vezes por semana); visita a editoras; visita a
feiras de livros; feira de livros na escola e tardes de autógrafos. A parte central do
projeto compreende oficinas para contar histórias e produzir textos, atividades que
despertam o interesse e o envolvimento das crianças. No momento da narração
de histórias, costuma haver expressão corporal que motiva o trabalho em grupo.
Em seguida, há trabalhos com desenhos, pinturas e esculturas, seguidos por uma
atividade oral, com depoimentos e uma produção escrita de textos curtos. A
exposição de livros feitos pelas crianças é a culminância do projeto.

Projeto Luzes, Câmera, Leitura!!! Escola Municipal de Ensino Fundamental
Jayme de Oliveira e Sousa. Rua Inácio de Almeida Prado Júnior, s/n, Jardim
São José, 17206-020; Jaú, São Paulo. Tel.: 14 + 36222-8892. E-mail:
jayme.jau@ig.com.br A responsável é Ana Cíntia Izar Francisquini.

Projeto que compreende uma série de atividades voltadas às crianças:
leitura diária, pela professora, de histórias ou capítulos; visita semanal à biblioteca,
que conta com mais de 2.000 exemplares de obras; leitura de obras literárias
pelas crianças no palanquinho feito na biblioteca (semanal) ou reprodução da
história lida com a ajuda dos pais (para as crianças pré-silábicas) e sarau poético
mensal. O projeto acontece desde 2002, dirigido a cerca de 160 crianças de uma
comunidade muito carente de recursos culturais. Os livros cadastrados na
biblioteca são, para muitas crianças, a única oportunidade de manusear um livro.

Projeto: Roda da Poesia. Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Benedita Pereira de Albuquerque. Rua Nove de Julho, 140,
Jardim Santa Cecília; Santa Branca, São Paulo. A responsável é Maria
Regina dos Reis Azevedo. Tel.: 12 + 3972-1049. E-mail: riareis@ig.com.br

Projeto que possibilita aos alunos, mesmo os que ainda não lêem, vivenciar
a melodia e a sonoridade da Poesia. Poemas, parlendas e trava-línguas são
utilizados em leituras, memorizações e dramatizações. A leitura de textos poéticos
interferiu diretamente no processo de fala, leitura e escrita das crianças
beneficiadas. O trabalho de observação e de experimentação da responsável foi
fundamental para a avaliação dos próprios alunos. A professora gravava a leitura
e recitação das crianças, para depois elas ouvirem, o que possibilitava um retorno
para todos.
Ao final do ano letivo, foi preparado um encerramento, que contou com a
presença dos pais e a apresentação dos alunos, que se envolveram em toda a
preparação. Com isso, não só a Poesia, mas também a estrutura de outros textos
passaram a fazer parte do repertório daquelas crianças que foram mostrando um
nítido interesse por livros, trabalhos em grupo, etc.

Projeto S.O.S. Leitura. Escola Estadual Reverendo Erodice Pontes de
Queiroz. Diretoria de Ensino Região Sul 3. Rua Amaro Alves do Rosário,

1500, Jardim Iporã, 04865-000; São Paulo, São Paulo. A responsável é Fátima
Maria de Oliveira Silva.

Projeto criado em 2004, na Escola Estadual Reverendo Erodice Pontes
Queiroz, para atender a todos os alunos matriculados, cerca de 2300, do Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio, Tele Curso e Educação para Jovens e Adultos.
Depois de serem identificadas as dificuldades dos alunos com a leitura e a escrita,
a equipe pedagógica da escola decidiu implantar o Projeto S.O.S. Leitura, para
trabalhar obras literárias com os alunos, implantando o momento da Terapia da
leitura, vinte minutos diários em que a escola pára a leitura dos alunos. Outras
atividades realizadas: utilização de Kits de livros por séries, aplicação de ficha de
leitura, adaptação de textos, etc.

Roda de Leitura. Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado
Fortunato. Rua Antonio J. da Silva, 603, Antro, 17250-000; Bariri, São Paulo.
Tel.: 14 + 3662-1083. As responsáveis são as professoras Ana C. Callegari
Giglio, Célia Maria Fiorin Caviquioli e Meire Cristina Fiúza Canal.

A Roda de Leitura, projeto elaborado pelos professores de língua
portuguesa de uma escola estadual, consiste em encontros periódicos nos quais
alunos e professores discutem aspectos da leitura de diversas obras literárias. O
projeto é desenvolvido durante o ano letivo; tendo, como culminância, uma pasta
que contém toda a história de leitura vivenciada por cada aluno do Ensino
Fundamental. Os alunos escolhem os livros para a leitura em casa e,
quinzenalmente, há uma conversa sobre a leitura na sala de aula.
Os pais são convidados a participarem de uma das atividades da Roda de
Leitura, muitos deles não sabem ler e a escola promove uma oportunidade de
terem contato com os livros. Depois que o projeto foi iniciado, os professores
observaram que o número de livros retirados na biblioteca aumentou e alguns
alunos têm retirado livros para os pais. Para os alunos da 8ª série, que receberam

livros do programa Literatura em minha Casa houve um evento, para marcar a
iniciativa tão valorizada pela escola.

Teatro e Criatividade. Arte e Cultura formando o Aluno Leitor e Escritor. As
responsáveis são Telma Campello e Márcia Nessar. Rua Geraldino Fraga, 92,
Centro, 26900-000; Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Tel.: 24 + 2485-1004 e
9262-1616.

Trata-se de uma proposta, com fundamentação teórica, para utilizar o
Teatro na formação de leitura dos alunos de 3ª e 4ª séries do Ensino
Fundamental. Pretende-se, com o teatro, interferir de forma lúdica na educação,
contextualizando histórias e temas diversos.

Toca do Ursinho. Biblioteca do Jardim V. Galvão. Escola Ursinho Amigo.
Rua Artur Rodrigues Alcântara, 16, Jardim V. Galvão, 07055-050; Guarulhos,
São Paulo. Tel.: 11 + 6452-6686 e 6453-0423. A responsável é Rosane
Schimidtt Marques.

Projeto que pretende mobilizar alunos e ex-alunos da Escola Ursinho Amigo
para a arrecadação de livros, para a instalação de uma brinquedoteca e de
computadores para pesquisa.

Todo Dia é Dia de Livro. CIEP Carlos Drummond de Andrade. Rua Cândido
Benício, s/nº, Praça Seca; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 33500666. E-mail: cipandrade@pcrj.rj.gov.br As responsáveis fazem parte da
Equipe de Sala de Leitura: Ana Maria dos Santos Belisário, Ana Paula
Monteiro Apolônia da Costa, Clara Maria Ferreira Santos e Elisabete Freitas
Britto Goyannes.

Projeto criado em 2004, pela equipe de educadores da Sala de Leitura,
como uma semana de leitura voltada à comunidade escolar. As atividades são

desenvolvidas ao longo de quatro dias com o seguinte programa: Histórias para
encantar, Histórias para assustar, Histórias para chorar e Histórias para rir. Os
momentos de leitura acontecem nos três turnos da escola, dirigidos aos alunos do
Ensino Fundamental e aos do Projeto de Educação de Jovens e Adultos

PEJA,

aos professores e funcionários do CIEP.

Uma Hora de Histórias... Atividade da Biblioteca Comunitária Etelvininha
Lima da Fundação Dona Peninha. Rua Pacífico Faria, 378, 2º andar, Pompéia,
30280-440; Belo Horizonte, Minas Gerais. Tel.: 31 + 3481-4245. E-mail:
muitoslivros@ig.com.br A responsável é Mirian Chaves Carneiro.

A Fundação Dona Peninha, criada em 1999, é uma entidade sem fins
lucrativos, com a finalidade de facilitar a inserção de pessoas carentes e excluídas
socialmente no mercado de trabalho. A Fundação atende, prioritariamente, à
população do Bairro Pompéia, de Belo Horizonte, e aos bairros vizinhos. A
Biblioteca Comunitária Etelvininha Lima, que pertence à Fundação, resgata o
espaço da literatura na comunidade possibilitando, de um lado, o acesso dos
leitores ao livro e, por outro lado, contribuindo para um redimensionamento das
práticas de leitura no âmbito social e cultural.
O projeto Uma Hora de Histórias... é desenvolvido desde maio de 2002, em
parceria com o Projeto de Extensão Mala de Leitura, da Universidade Federal de
Minas Gerais

UFMG. Toda quarta-feira, às 15 horas, são contadas histórias para

os presentes e o público infantil, alunos de escolas vizinhas, que agendam a visita.
Depois de contadas as histórias (que são: contos de fadas e histórias populares
do Brasil), abre-se a mala de Livros, para que as crianças presentes possam
explorar os livros da mala, manuseando, lendo e apreciando as obras.
A Biblioteca Comunitária oferece oficinas de Literatura Infantil para professores
e interessados. O trabalho desenvolvido pela biblioteca tem uma função sócioeducacional e se integra ao cotidiano escolar, com a parceria das escolas
vizinhas.

Valorizando a Cultura através da Leitura. Biblioteca Escolar. Prefeitura
Municipal de Ipatinga. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer. Departamento Pedagógico. A responsável é Mariluce Mercês de
Andrade. Av. Maria Jorge Sellim de Sales, 100, Centro, 35160-011; Ipatinga,
Minas Gerais. Tel.: 31 + 3829-8397. Fax: 31 + 3829-8389. E-mail:
mariluceandrade@uol.com.br

Projeto que tem como objetivo organizar e propor diretrizes para o
desenvolvimento de ações de promoção de leitura nos ambientes escolares da
Rede Municipal de Ensino de Ipatinga. Várias ações fazem parte do projeto como:
Clube de Leitura (foi organizado um em cada uma das 27 escolas do Ensino
Fundamental, como uma atividade fora do turno escolar, quando participam alunos
de 9 a 14 anos); Oficina Interativa (vivências de situações lúdicas); Escritor Mirim
(produção escrita dos alunos); Bibliotecário Mirim (vivenciar o dia-a-dia da
biblioteca); Desenhando com Alegria e Contadores de Histórias.
As atividades são desenvolvidas por temáticas, que se renovam a cada
ano: Leitura: Caminho da Cidadania, 2004; Plantando uma nova forma de
embarcar na Leitura, 2003; Leitura e leitor, 2002; Aprendendo a lidar com a
informação, 2001 e O leitor a escritor, 2000. Assim, em cada ano, é dada
prioridade a um aspecto da promoção da leitura, como a atualização dos
educadores, o acervo das bibliotecas, etc.

Viagem Nestlé pela Literatura. Nestlé Brasil. Av. das Nações Unidas, 12.495,
13º andar, Brooklin, 04578-902; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 5508-5699. Email: francisco.garcia@br.nestle.com O responsável é o diretor da Fundação
Nestlé de Cultura Francisco Garcia.

Em 1999, foi criado o Viagem Nestlé pela Leitura, um projeto culturaleducacional lançado pela Fundação Nestlé de Cultura e realizado com o apoio do
Ministério da Cultura. Consiste em um concurso cultural anual destinado a alunos
e professores do Ensino Médio e de 8ª série do Ensino Fundamental de todo o

País. Um tema é proposto para cada edição, relacionado à realidade brasileira
(como exemplo: em 2003: Fome de Solidariedade; em 2002: Modernidade
Brasileira). As equipes devem produzir um texto que sintetize suas reflexões sobre
o tema proposto e os livros selecionados para leitura, obras de autores clássicos
(A hora da Estrela, de Clarice Lispector; Memórias Póstumas de Brás Cubas, de
Machado de Assis).
Para o melhor trabalho de cada região do Brasil, alunos e professores
ganham prêmios em dinheiro e a escola, um troféu. Devido à sua importância e ao
sucesso da ação entre estudantes e educadores, o projeto passou, desde 2003, a
integrar o currículo de 30% das 12 mil escolas participantes.
O concurso é dividido em duas categorias: Ensino Médio e 8ª série do
Ensino Fundamental. Na primeira, a produção cultural é realizada por uma equipe
formada por um mínimo de quatro alunos e um máximo de 20 alunos da 1ª e/ou 2ª
e/ou 3ª séries, sob a coordenação de, no máximo, dois professores da escola.
Para as 8ª séries, a produção cultural é realizada por uma equipe composta por
pelo menos quatro e no máximo 10 alunos, sob a coordenação de um professor.
As escolas inscritas recebem um kit para cada categoria, com o material a ser lido
e utilizado.

5) Região Sul

Aprendiendo

con

los

clasicos

infantiles.

Escola

Municipal

Roberto

Mazzoccato. Bom Jesus do Sul, Paraná. A responsável é a professora de
espanhol Luciana Bassanesi.

Projeto desenvolvido com 185 alunos, de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental, por uma professora de espanhol que utiliza contos de fadas para
leitura e conversa com as crianças.

Deixa eu levar um livro pra minha casa? Instituição de Educação Infantil Préescola Cantinho Alegre. Travessa Pedro Smania, 50, Centro; Cocal do Sul,
Santa Catarina. Tel.: 48 + 447-0217. Fax: 48 + 447-6088. A responsável é
Raquel Romagna Quarezemin.

Projeto que criou um espaço de incentivo à leitura para as crianças de préescolar. As crianças levam livros emprestados para casa, criando, assim,
compromisso e responsabilidade entre elas e as famílias também se interagem
mais com a escola. Nas salas de aulas da escola, há o Cantinho da Leitura, onde
vários tipos de livros estão à disposição para as crianças. Toda sexta-feira, as
crianças escolhem os livros que querem levar para casa, retornando com eles na
segunda-feira. Nas reuniões trimestrais, com os pais, percebe-se um retorno
positivo sobre o empréstimo dos livros e o envolvimento das crianças com a
leitura.

Gincana de Leitura. Escola de Educação Básica Deodoro. 6ª Secretaria
Regional de Educação e Inovação. Secretaria de Estado de Educação e
Desporto. Rua Dr. Maruri, 911; Concórdia, Santa Catarina. Tel.: 49 + 442-4136.
Email: escoladeodoro@bol.com.br A responsável é Clarice Bender. Rua
Senador Attílio Fontana, 1140, Santa Cruz, 89700-000; Concórdia, Santa
Catarina.

Projeto desenvolvido em 2002, 2003 e 2004, com os livros das coleções
Literatura em minha Casa do Programa Nacional Biblioteca da Escola

PNBE,

MEC. A professora de Língua Portuguesa da Escola de Educação Básica Deodoro
criou a Gincana de Leitura, envolvendo os pais dos alunos e propondo a inclusão
do mesmo no projeto político e pedagógico da escola. Aproximadamente, há 620
alunos beneficiados, de 5ª à 8ª séries e quatro professores executores, no
segundo bimestre letivo de cada ano. São sete tarefas aplicadas: identificando,
representando, recriando, declamando, teatro com fantoches, poetizando e
animando.

O Prazer de Ler. Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis. Rua
Rio Branco, 170, Otília, Charqueadas, Rio Grande do Sul. A responsável é
Zaida de Oliveira Zagranha.

Programa instituído em 2002, na Escola Municipal Otávio Reis; consiste em
ações de estímulo à leitura, com faixas, cartazes, pôsteres e mensagens dirigidas
aos alunos, além de visita à Biblioteca Pública Municipal e a outras bibliotecas
escolares do município. Fazem parte do programa atividades como: hora do conto,
visita de autores da região, exposição de livros antigos, oficinas de criação e
produção literária, confecção de livro artesanal, formação do professor leitor,
aquisição de novos livros de leitura, inserção do projeto na programação municipal
da Semana Nacional do Livro, divulgação do acervo da biblioteca e circulação de
um boletim informativo com notícias e produções da biblioteca. O programa atinge
alunos, professores, pais e a comunidade, bem como a universidade local.
O projeto integra a proposta político-pedagógica da escola, com ações
contínuas e cada atividade foi resultado de um planejamento coletivo. Diversas
iniciativas têm sido feitas para dar continuidade à promoção da leitura: campanha
de incentivo à leitura na escola; intercâmbio com outras escolas; convites a
autores para bate-papo com alunos; melhorias no espaço físico da biblioteca
aquisição de novos títulos de livros para a biblioteca; inclusão de uma hora
semanal, a Hora do conto, na grade curricular das séries; realização de oficinas de
criação de textos dirigidas a alunos e professores; exposições de livros antigos;
elaboração de um boletim com informações; confecção de um livro artesanal, etc.
Com isso, a escola organiza uma mostra literária, uma semana do livro e integra a
participação dos alunos, professores e da comunidade.
Três pontos principais podem ser destacados como resultados de todo o
projeto: a maior freqüência dos alunos à biblioteca; a melhor qualidade da
produção escrita dos alunos e um envolvimento efetivo da equipe de professores
no desenvolvimento das atividades.

O Prazer da Leitura. Centro Educacional Professora Maria de Lourdes Couto
Cabral. Rua José Inácio da Silva, 150, Nossa Senhora das Graças;
Navegantes, Santa Catarina. A responsável é Roseli da Cunha.

Projeto implantado em 2003, na turma de 3ª série do Ensino Fundamental,
do Centro Educacional Professora Maria de Lourdes Couto Cabral. Duas vezes
por semana, a professora dedica 45 minutos da aula para a leitura de: jornais,
revistas, gibis, panfletos e livros. Ao final da atividade, o aluno que quiser conta o
que leu para os colegas, sem obrigatoriedade.

Projeto Hora do Conto e Projeto Mostra de Poesia. Colégio Estadual Padre
Rômulo Zanchi. Biblioteca Zola Kieling. A responsável é Celina Maria Cervo.
Rua Visconde de Pelotas, 1700, apto. 516, Bloco três, Centro, 97015-140;
Santa

Maria,

Rio

Grande

do

Sul.

Tel.:

55

+

222-6603.

E-mail:

romulozanchi@via-rs.net

O Projeto Hora do Conto, criado em 1993, na biblioteca do Colégio Estadual
Padre Rômulo Zanchi. Todas as turmas da escola, do Ensino Fundamental,
Ensino Médio e EJA, são beneficiadas; após a leitura de obras, há a apresentação
em forma de fantoches de dedos. Assim, foi criado o Teatro de Fantoches Unidos
do Faz-de-conta. As datas comemorativas são aproveitadas como temas
geradores de leitura e apresentações do teatro.
O Projeto Mostra de Poesia surgiu na biblioteca da escola em 1994, com o
objetivo de sensibilizar os alunos para a beleza da Poesia; ele envolve os alunos
do Ensino Fundamental e os do Ensino Médio. Não só a leitura de poemas é
incentivada, como também a criação de poemas. Os trabalhos dos alunos são
expostos em um mural e divulgados para toda a comunidade escolar. Em ambos
os projetos, a responsável promove uma série de atividades com as crianças e os
adolescentes: produção de textos, desenhos, excursões, etc.

Programa de Extensão Contos e Encantos Contadores de Histórias.
Programa de Extensão Permanente da Universidade Regional de Blumenau.
Rua Antonio da Veiga, 140, CP 1507, 89010-971; Blumenau, Santa Catarina.
Tel.: 47 + 321-0251. Fax: 47 + 322-8818. A responsável é Tânia Maria da Silva.
Tel.: 47 + 336-3470 e 9962-4699. E-mail: taniacontadores@terra.com.br

Os objetivos do programa são: recreação, terapia, formação de leitores,
envolvendo a criança no jogo fascinante e de prazer que é ser leitor. O programa
desenvolve várias ações, como: contação de histórias em diferentes lugares;
oficinas de capacitação para alunos e professores; lançamentos e feiras de livros;
seminários e cursos e assessoria pedagógica para o desenvolvimento de projetos.
Em 2003, foram 7000 leitores atendidos e 200 profissionais capacitados em
Blumenau e Ascurra.

Projeto Incentivo à Leitura e Contação de Histórias no Espaço Escolar.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Helena Salton. Rua
Francisco Biancini, 444, Loteamento César Santos, 99064-180; Passo Fundo,
Rio Grande do Sul. Tel.: 54 + 315-9070. A responsável é Vera Nice Argerich.

Projeto desenvolvido, em 2004, nas séries da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, até a 8ª série, com cerca de 220 alunos beneficiados da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Professora Helena Salton. Há um período
semanal de leitura em sala de aula, por turma, oportunidade em que são lidas e
contadas histórias. Várias atividades são desenvolvidas, a partir das histórias
lidas: adaptações, montagens de peças teatrais, danças folclóricas, etc.

Projeto Torneio da Leitura. Colégio Centro de Educação Despertar da
Criança. Florianópolis, Santa Catarina. A responsável é Euclídia Cunha
Cachoeira. E-mail: kida2004@hotmail.com

O projeto é dividido em quatro etapas, cada qual com a duração de um
bimestre; portanto, é desenvolvido ao longo do ano letivo. Toda semana, os
alunos são convidados a comparecer à biblioteca da escola para escolher um
livro. Posteriormente, os alunos que o desejarem fazem uma apresentação da
leitura para os colegas. O número de páginas da obra lida é lançado pela
professora que computa a competição. Ao final de cada etapa, soma-se o total de
páginas lidas por aluno e o que tiver lido mais ganha um livro escolhido por ele.

Tapete Mágico. Biblioteca Municipal Dr. Demetrio Niederauer. Rua Dr.
Montaury, 1333, caixa postal 918, 95020-190; Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul. Tel./fax: 54 + 221-1118. A responsável é Teresinha Ilda de Araújo.

A primeira edição do projeto Tapete Mágico foi realizada em 2001, na
Biblioteca Municipal Dr. Demetrio Niederauer, que promove o livro e a literatura.
Utilizando a idéia de que o tapete é o elemento simbólico que estabelece a ligação
entre o mundo real e o mundo imaginário, pretende-se oferecer às crianças
participantes a oportunidade de vivenciar as histórias do mundo do faz-de-conta.
Diferentes linguagens, a oral, a teatral, a contação de histórias e a encenação são
exploradas com alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, das escolas
infantis e de outras instituições da comunidade caxiense. Em seguida, elas são
convidadas a expressar o que sentiram através de bilhetes, desenhos, etc.
O projeto congrega diversas ações, integrando vários profissionais, como
contadores de histórias, professores, funcionários e atores convidados. A obra de
Monteiro Lobato inspirou o primeiro ano do Tapete Mágico, com o tema O Sítio do
Pica-pau Amarelo e o labirinto encantado. Em 2002, foi uma inspiração na história
O feitiço do sapo, de Eva Furnari; em 2003, o texto O enigma das caixas foi criado
pelos funcionários da biblioteca e, em 2004, também, a história criada pelos
funcionários O mistério das folhas perdidas. Outras atividades que têm sido
realizadas: Curso de formação: conte um conto, Poesia no Tapete, Oficinas de
Poesia, Feira do Livro de Caxias do Sul, Concurso Anual Literário - Contos,
Crônicas e Poesias e Tapete Mágico nos Centros Educativos.

6) Endereços não Identificados: sem cidade, telefone, etc.

Formando Leitores na Escola. Escola Municipal João Guimarães. A
responsável é Vanice Giardini Guimarães Lourenço.

Projeto que utiliza o acervo do programa Literatura em minha Casa, doado
aos alunos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, FNDE, MEC.
Para aproveitar as obras e valorizar a leitura, a responsável preparou um
planejamento que motiva os cerca de 20 alunos a lerem os livros, fazendo da
escola um espaço de troca.

Leitura em Ação. Minas Gerais. A responsável é Arlete de Fátima Braga.

Projeto destinado aos alunos de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, para
que os alunos tenham acesso à biblioteca pública da cidade. Uma vez por
semana, os alunos vão ter a aula de literatura na biblioteca, onde vão ler e
manusear os livros e realizar trabalhos a partir da leitura. O professor da turma vai
acompanhar os alunos até à biblioteca e pretende-se mobilizar todos os
educadores e pais para a importância da biblioteca na vida de uma criança.

Ler é viajar. A responsável é Maria Antônia B. da Silva.

Proposta de um projeto dirigido a alunos do Ensino Fundamental, de
escolas públicas e privadas. Pretende-se estimular a leitura através de textos
diversos, com a realização de oficinas de produção de textos, de artes plásticas,
etc.

Uma Viagem com a Leitura e a Escrita. A responsável é Daniele de Barros
Silva Sércio.

Projeto de leitura a ser desenvolvido, ao longo do ano letivo, com alunos de
pré-escolar e de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental. Várias expressões orais e
escritas serão aplicadas, como: contação de histórias, dramatização, confecção de
histórias em quadrinhos, confecção de livros de histórias, criação de um jornal,
etc. Em relação aos textos, serão lidas obras em diferentes gêneros literários:
conto, novela, fábula, biografia, etc.

Programas Inscritos: 63
10º Concurso FNLIJ / Petrobras Os Melhores Programas de
Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil
2005

1) Região Centro-oeste

Brincando de Biblioteca com Programa Literário. A responsável é Dinorá
Couto Cançado. QNA 07 casa 20, 72110-070; Taguatinga, Distrito Federal.
Tel.: 61 + 35628066 e 99701366 e fax.: 61 +

3352-1362. E-mail:

dinoracouto@bol.com.br e dinoracouto@gmail.com

O projeto Brincando de Biblioteca com Programa Literário teve início em
2002, com três oficinas experimentais, apoiadas pelo Projeto Arte por toda Parte
da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Em 2003, com o apoio do Fundo de
Arte e Cultura

FAC, 14 escolas foram atendidas, acrescentando ao título inicial a

expressão Com Programa Literário. Em 2004, mais 12 escolas foram
contempladas, com o desenvolvimento da prática da leitura junto a alunos do
ensino fundamental, por meio de oficinas. Atualmente, o programa consiste em
uma série de oficinas ministradas na rede pública de ensino do DF, em que 72
obras de literatura infantil são distribuídas em seis mini-bibliotecas (caixas
criativas) e os alunos participantes lêem, planejam e apresentam um programa
literário.
29 escolas já foram beneficiadas, desde o início do projeto, 1400
participantes do ensino fundamental em 14 cidades do Distrito Federal, em 4 feiras
do livro de Brasília. Alguns resultados alcançados: construção de mini-bibliotecas
nas escolas, melhoria nas produções literárias e na prática da leitura, reforço na
educação inclusiva, dentre outros.

É Hora de ler e de produzir Textos, Escola Estadual Cônego José T. da F. e
Silva, Rianópolis, Goiás. A responsável é a professora Maria Conceição
Pereira. Prefeitura de Rianópolis. Praça Antônio de Morais Rodrigues, 393,
76315-000; Rianópolis, Goiás. Tel.: 62 + 3348-3130.

Projeto que faz parte das atividades educacionais complementares,
desenvolvido com alunos da 3ª e 4ª séries da Escola Estadual Cônego José T. da
F. e Silva. Compreende atividades de leitura e escrita, aplicadas ao longo do ano.

Leia Goiânia! Programa de Bibliotecas da Rede Municipal de Ensino,
Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação e Biblioteconomia,
Curso de Biblioteconomia / Programa de Extensão. Secretaria Municipal de
Educação, Rua 226, 794, Setor Universitário; 74610-130, Goiânia, Goiás. Tel.:
62 + 524-8914 e Universidade Federal de Goiás, Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura, Campus Samambaia, CP 131; Goiânia, Goiás. Tel.: 62 + 521-1329. A
responsável é a professora Maria das Graças Monteiro Castro, da
Universidade Federal de Goiás. Rua J 60, quadra 137, lote 21, Setor Jao,
74674-260; Goiânia, Goiás.

Este projeto se constituiu como uma atividade de extensão do curso de
Biblioteconomia, da Faculdade de Educação e Biblioteconomia, da Universidade
Federal de Goiás, Goiás, o que dá garantia institucional à sua continuidade. Na
gestão da prefeitura de Goiânia de 2001/2004, foi proposto pela Secretaria
Municipal de Educação e concebido pela Professora Maria das Graças Monteiro
Castro a criação de um Sistema de Bibliotecas Escolares para a Rede Municipal
de Ensino do Município, com a proposta de educação inclusiva. As bibliotecas
criadas foram previstas contemplando as ações: reestruturação física das
bibliotecas (espaço físico, mobiliário e sinalização); formação continuada de
professores e auxiliares de biblioteca; diretrizes para a política de seleção e
aquisição de acervo e diretrizes que garantam a inserção e a atuação da biblioteca
como um centro dinamizador da leitura e difusor de conhecimento na escola.

O acervo, composto de 2.800 títulos, foi selecionado por uma equipe
formada por professores da Universidade Federal de Goiás e Universidade
Estadual de Goiás e representantes da Rede Municipal de Ensino, contemplando
os três níveis de atendimento da rede: educação infantil; ensino fundamental e
educação de adolescentes e adultos. São 98 bibliotecas circulantes e 92
bibliotecas das escolas municipais, com mobiliário e acervos prontos. Há uma
biblioteca modelo em funcionamento, nos três turnos, no Centro de Formação
Paulo Freire.

2) Região Nordeste

Hora do Conto, da Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva. Prefeitura
Municipal de Aracaju, Sergipe. A responsável é a Diretora da biblioteca Maria
Sônia Santos Carvalho. Rua Santa Luzia, 602, São José, 49015-190; Aracaju,
Sergipe.

Tel.:

79

+

3179-3689.

E-mail:

cultura@aracaju.se.gov.br

e

turismo@aracaju.se.gov.br

Criado em 2003, após a reforma e reestruturação da biblioteca, o projeto
consiste em sessões de contação de histórias apresentadas na Biblioteca Pública
Municipal de Aracaju, as terças e quintas-feiras, manhã e tarde, abertas a alunos
de escolas públicas e privadas. Em dois anos de existência, o projeto atingiu mais
de cinco mil alunos. Algumas atividades desenvolvidas são seminários, mostras
fotográficas, ciclos de palestras, encontro com um escritor sergipano e saraus
poéticos.
Outra atividade realizada foi a Campanha de Desarmamento Troque sua
arma de brinquedo por um livro, em que as crianças levavam seus brinquedos
para trocar por livros doados pela Editora Paulus.

Projeto Giges, Filosofia na Rua para Crianças através da Literatura Infantil. A
responsável é Rosângela Trajano da Silva. Rua Nordeste, 07, Bairro

Nordeste, 59042-260; Natal, Rio Grande do Norte. Tel.: 84 + 653-2973, 6532212 e 9904-7814. E-mail: rosangelatrajano@hotmail.com

Projeto criado em 2001, com o objetivo de incentivar nas crianças o hábito
da leitura, educando-as para um pensar crítico e investigativo através de alguns
conceitos da filosofia. Baseado no pensamento de Platão e Montaigne, na
possibilidade de se ensinar filosofia às crianças, o projeto realiza encontros
semanais na Rua Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, com a contação de uma
história e uma discussão sobre a mesma e os diálogos travados entre os
personagens, além de uma sessão de desenhos.
Com duração de 90 minutos, os encontros são destinados a crianças de 02
a 12 anos e contam com cerca de 30 a 50 crianças em cada realização.

Projeto Luneta, dinamizando a Biblioteca Escolar. Escola Municipal Delfina
Borralho Boavista. Rua Mirandiba, 8065, Parque Anita Ferraz, Teresina, Piauí.
A responsável é a professora Luiza Maria Silva Amaro. Rua Itamaracá, 2651,
Pedra Mole, 64066-240; Teresina, Piauí. Tel.: 86 + 3234-5122 e 9991-9929.

Projeto iniciado em 2002, com o oferecimento de um baú de livros nas
turmas de 1ª à 4ª série, pois a escola não possuía biblioteca. Em 2003, o projeto
passou a ser realizado na biblioteca que foi criada, com atividades diversificadas:
oficinas de leitura, produção de textos, oficinas temáticas, de artes, de poesia,
leituras livres e pesquisas. Atualmente, a escola funciona com o ensino
fundamental, da alfabetização à 6ª série, totalizando cerca de 670 alunos por ano.
Desde a criação do projeto, ao final de cada ano, é lançado um livro,
composto por textos criados pelos alunos, selecionados a partir de um concurso
que tem recebido diferentes patrocínios.

3) Região Norte

Clube de Leitura. Educandário Evangélico Pr. Moisés Martins da Rocha.
Palmas, Tocantins. As responsáveis são Maria Aluiza Guedes Leandro
(gestora), Adriane Caldas dos Santos (coordenadora pedagógica) e Cristina
Amaral Magalhães (orientadora educacional). 604 Sul, Al. 11, Lt. 02, Centro,
77000-000; Palmas, Tocantins.

Projeto que se propõe a desenvolver ações de promoção da leitura aos
alunos matriculados no Educandário Pr. Moisés Martins da Rocha. Foi
apresentado um planejamento semestral, com atividades de leitura individual,
coletiva e em casa, além de campanha de arrecadação de livros e aplicação de
ficha de leitura.

Feira Pan-Amazônica do Livro Incentivo à Leitura. Secretaria Executiva de
Cultura, Governo do Estado do Pará. Secretaria Executiva de Cultura do
Pará. Av. Governador Magalhães Barata, 830, São Brás, 66063-240; Belém,
Pará. Tel.: 91 + 4009-8741. Fax.: 91 + 4009-8740. E-mail: secult@hotmail.com
O responsável é Paulo Roberto Chaves Fernandes.

Feira anual, com duração de 10 dias, com sua nona edição em 2005, teve,
a partir de 2004, a implantação do Programa de Ações Preparatórias para a Feira
Pan-Amazônica do Livro

PAP. O PAP, voltado aos estudantes paraenses, é

desenvolvido no primeiro semestre de cada ano, com sua culminância em
setembro, durante a realização da própria feira.
Dois campos de atuação norteiam os trabalhos do PAP: atendimento a
estudantes da rede pública estadual e municipal de ensino da capital e do interior
e formação de platéias para eventos literários. Batizadas como A Pan-Amazônica
na Escola e A Pan-Amazônica no Município, as ações de preparação do público
compreendem: oficinas de criação poética, com textos de autores regionais;
encontro com escritor paraense; gincana literária; sarau da feira.
Em 2004, cerca de 3.650 alunos e em 2005, 5.110 foram beneficiados com
as ações do programa.

Leitura sem Fronteiras. Escola Municipal Martinha Thury Vieira. Rua
Romênia, 146, Cauamé, 69301-970; Boa Vista, Roraima. Tel.: 95 + 3627-1970.
A professora responsável é Kátia Pereira de Oliveira. Rua Sabá Cunha, 1261,
Jardim Caranã, 69300-000; Boa Vista, Roraima. Tel.: 95 + 627-2070 e 91157017.

Projeto realizado com as turmas de 4ª série do Ensino Fundamental, na
disciplina de Língua Portuguesa, na Escola de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Municipal Martinha Thury Vieira, desde 2004. A partir de 2005 foi
aplicado às outras turmas da escola. Algumas das atividades desenvolvidas:
leitura e escrita de diferentes tipos de textos, visita à biblioteca pública, feira de
livros e concurso de poemas.
Atualmente, 30% dos alunos matriculados nas turmas de 4ª série da escola
não adquiriram o domínio das habilidades de leitura e escrita. O acervo se
constitui por obras do projeto Literatura em Minha Casa (PNBE), clássicos da
literatura infantil, gibis, jornais e Coleção Quatro Estações.

Literatura Infantil, uma Viagem Fascinante. Creche Municipal da Mamãe. 305
Norte, Rua 05, B , lotes 9 e 10, 77000-000; Palmas, Tocantins. A responsável
é Mara Sheylla Neves de Sousa.

Um projeto que trabalhou as histórias clássicas

contos de fadas

com as

crianças do pré-escolar, em 2005, e uma proposta de continuidade para os anos
seguintes. Foram realizadas atividades como: teatro de fantoches, dramatização
de histórias e vivências na cidade fictícia que há na escola. Há um Cantinho de
Leitura na escola, onde ficam os 60 livros de leitura para o manuseio dos alunos.

4) Região Sudeste

Álbum de Leitura. Escola Estadual Professora Lydia Helena Frandsen Stuhr.
Rua João Lopes Hydalgo, 168, 16200-061; Birigui, São Paulo. Tel.: 18 + 36422423. A responsável é a professora Lucimar Bertechine Gonzalez Amantéa.
Rua José Trancoso, 340, Bloco II, apto. 34, 16200-135; Birigui, São Paulo.
Tel.: 18 + 3641-8177.

Projeto de construção de um álbum de leitura (uma pasta ou um caderno),
pelos alunos, que valoriza a leitura e a produção escrita. Após a leitura de uma
obra, diversas atividades são propostas, como comentário sobre a leitura, sobre o
personagem protagonista, sobre o cenário, etc. Após o feitio de cada tarefa, a
produção

textual

é

avaliada

pela

professora,

levando-se

em

conta

o

desenvolvimento coerente de cada tipo de texto.
Embora a escola esteja localizada em um bairro nobre da cidade, a sua
clientela é heterogênea, com alunos filhos de operários, pequenos e médios
empresários e autônomos.

Arte na Escola. Escola Estadual Cícero Barcala Júnior, Carapicuíba, São
Paulo. A responsável é a professora Leia Soares de Abreu. Estrada do
Jacarandá, 3010, Vl. Olivina, 06361-400; Carapicuíba, São Paulo. Tel.: 11 +
3682-1650.

Projeto desenvolvido, desde 2001, na Escola Estadual Cícero Barcala
Júnior, direcionado aos alunos matriculados desde a 5ª série do Ensino
Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio. Várias atividades de leitura,
intertextualidades, produção de textos são desenvolvidas pela professora de
português, inclusive a publicação de um livro com textos dos alunos.

Biblioteca em Ação Estimulando Leitores. Escola Estadual Professor Luiz
Rivelli, Jundiaí, São Paulo. A responsável é a professora Marlene Alves
Pinheiro. Rua Messina, 336, apto. 51, Jardim Messina, 13207-480; Jundiaí,
São Paulo. Tel.: 11 + 4816-5786.

A biblioteca da escola funciona numa sala pequena, em horários diferentes
dos das aulas, para atender à visita dos alunos, pesquisa e empréstimo de livros.
Atualmente, há uma professora dedicada exclusivamente ao atendimento da
biblioteca. O acervo é composto de livros literários e não-literários, didáticos,
revistas e jornais. O projeto abrange toda a comunidade escolar, 350 alunos de 1ª
à 4ª séries do Ensino Fundamental (EMEB Municipal); a Escola Estadual, 367
alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e 363 alunos de 1ª e 2ª séries do
Ensino Médio e Escola de Jovens e Adultos

EJA, totalizando 1080 beneficiários.

Biblioteca Olavo Bilac. Escola Estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira.
Rua São Sebastião, 2759, Centro, 13560-230; São Carlos, São Paulo. Tel.: 16
+ 3371-8163. E-mail: e024454@see.sp.gov.br A bibliotecária responsável é
Natalia Paley Picon. Rua Joaquim Eduardo Catarino, 2194, Vila Pancho
Velho, 13569-070; São Carlos, São Paulo. Tel.: 16 + 3371-5656.

A Biblioteca Olavo Bilac, da Escola Estadual Professor Luiz Augusto de
Oliveira, que atende crianças de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, funciona
desde 1996. A biblioteca conta com um acervo de 16.764 títulos, que são
oferecidos para pesquisa e empréstimos a alunos, professores e pessoas da
comunidade. Além dos livros, há revistas, jornais, gibis, mapas, globo terrestre e
Atlas para o uso, no próprio local. Há uma videoteca com 320 filmes. A filiação à
biblioteca não é obrigatória e a freqüência chega a ser de, aproximadamente,
100% dos alunos matriculados.

Clube de Leitura

Uma Experiência de Formação do Leitor no Cotidiano da

Escola. Colégio Pedro II, Unidade São Cristóvão I. Campo de São Cristóvão,
177, São Cristóvão, 20921-040; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
3891-1147/1148. As responsáveis são as professoras Valéria Cristina da Silva
e Marta Alarcon Chamarelli. O endereço da Professora Marta: Rua dos

Araújos, 11 A, bloco 3, apto. 102, Tijuca, 20521-000; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 2234-3297 e 3872-5234.

O trabalho de duas professoras do Colégio Pedro II, Unidade São
Cristóvão, tem sido desenvolvido ao longo de cada ano letivo, desde 2001, em
turmas variadas do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Como há uma
precariedade de utilização da biblioteca, foi criado o Clube de Leitura, que contou
com a participação dos alunos, desde a escolha do nome, logotipo, à forma de
funcionamento, aquisição e doação de livros. Ele oferece um espaço de leitura,
empréstimo de livros e troca de experiências. Cada aluno colabora com um valor
anual que é utilizado para a aquisição de obras, além das que são recebidas por
doação.
Durante cerca de dois meses, as crianças e as professoras preparam o
Clube de Leitura para o funcionamento: organização dos livros, cerimônia de
inauguração, que é um grande acontecimento para todos da escola. Os pais são
envolvidos no processo de empréstimo e leitura dos livros, com a responsabilidade
de acompanhar os filhos.

Concurso de Poesia e Texto Mente brilhante . Iguatama, Minas Gerais. A
professora responsável é Mariana Rezende Gontijo Campos. Rua 14, nº 169
ou Rua 03, nº 304, Centro, 38910-000; Iguatama, Minas Gerais. Tel.: 37 +
3353-2312/3353-2531/9197-1819.

Concurso de poemas e crônicas, com sua 4ª edição em 2005, dirigido a
alunos do Ensino Fundamental, de 2ª à 8ª séries da rede pública e particular do
município de Iguatama, Minas Gerais. A professora responsável pelo projeto visita
todas as escolas da cidade para divulgá-lo. São incentivadas pesquisas na
biblioteca municipal a livros e materiais sobre Iguatama, entrevistas com
moradores e familiares, etc. Há um sarau oferecido aos participantes do concurso.

Contando Histórias, Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte
BPIJBH. Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte. Rua
Carangola, 288, Santo Antônio, 30330-240; Belo Horizonte, Minas Gerais.
Tel.: 31 + 3277-8658 e 3277-8651. E-mail: bpijbh@pbh.gov.br A responsável é
a sua coordenadora Reni Tiago Pinheiro Barbosa, assessora da Fundação
Municipal de Cultura. Rua Bolívar, 349, União, 31170-670; Belo Horizonte,
Minas Gerais.

Contando Histórias, um dos projetos em andamento da Biblioteca Pública
Infantil e Juvenil de Belo Horizonte

BPIJBH, desde 1991, tem o livro como o seu

principal suporte, dirigido ao público de crianças, jovens e adultos.
Ações do programa: Os melhores contadores de histórias, um concurso que
ocorreu de 1991 a 2001, para revelar novos contadores de histórias; Era uma
vez... na sexta-feira, um espaço de formação de profissionais, com reuniões
semanais, abertas ao público interessado em histórias; Era uma vez... no
domingo, uma série de apresentações de contadores de histórias, abertas ao
público interessado; Sexta de Histórias, uma atividade quinzenal, no Teatro Maria
Clara Machado da BPIJBH, aberta a crianças e jovens de escolas, oportunidade
em que há um horário na sala de leitura para os participantes; Baú de Histórias,
atividade direcionada para as visitas monitoradas às terças e quintas-feiras na
BPIJBH; Pontos para tecer histórias: curso, curso de formação para iniciantes na
contação de histórias, com prioridade para profissionais responsáveis por projetos
sociais; Encontro da Arte de contar Histórias, realização de atividades teóricas e
práticas referentes à narração de histórias, realizadas em escolas, parques,
creches, bibliotecas, hospitais, centros culturais e projetos sociais e Hospital: Hora
do Conto, atividade semanal desenvolvida no Hospital Municipal Odilon Behrens,
desde 1993, oportunidade em que são contadas histórias na pediatria e
distribuídos, em caráter de empréstimo, livros e revistas aos internos e
acompanhantes.

No período de 1991 a 2005, foram realizadas 1.409 atividades, para um
público de 60.668 pessoas. A Revista RELEITURA da BPIJBH dedicou,
exclusivamente, o seu número 12, março/1999, ao tema da contação de histórias.

Construindo a cidadania através da leitura, no CIEP 173, Rainha Nzinga de
Angola. O responsável é o professor Ezequiel Pereira de Rezende, Rua
Piracambú, 21531-020; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Programa desenvolvido numa escola de Ensino Médio, durante o ano letivo,
que conta com a participação da direção da escola, da comunidade e dos
professores regentes de Língua Portuguesa e Literatura. Algumas das atividades
realizadas são: produção de textos poéticos, círculo de leitura, construção de texto
coletivo, concurso de textos poéticos, passeio ao CCBB.

Década Nacional de Promoção à Leitura: 1997 a 2007. Organização Neo
Humanitarismo Universalista. A responsável é Jorgina Alexandra Mikita
Pawlak,

diretora

presidente

da

Organização

Neo

Humanitarismo

Universalista. Rua Tamandaré, 143, cj. 52, Aclimação, 01525-001; São Paulo,
São Paulo.

É uma proposta de humanitarismo para despertar o hábito da leitura entre
as crianças através do mundo da literatura infantil. Em 2005, a Organização Neo
Humanitarismo Universalista

ONHU adotou e proclamou o Manifesto das

Crianças pelo Direito de Ler!. Há atividades de leitura para as primeiras séries do
Ensino Fundamental, com a utilização de obras literárias.
No Módulo Literatura Inclusiva é narrada a obra de Hans Christian
Andersen, utilizando os recursos das artes cênicas em jogos de improvisação
poética. E há o Módulo Literatura Juvenil, desenvolvido de 1997 a 2004, com uma
proposta de paz através da literatura voltada para a liberdade de expressão dos
povos no mundo, com a realização do projeto Buzz of the Peace from Israel. Os
poemas e desenhos das crianças e jovens brasileiros foram levados para Israel

pelo escritor israelense Amós Oz, co-fundador do Movimento Pacifista Peace
Now.

Encontro. Instalação de Marina de Falco. Biblioteca Alceu Amoroso Lima.
Av. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros, 05413-021; São Paulo, São Paulo.
Tel.: 11 + 3082-5023. A responsável é a artista plástica Marina de Falco. Rua
Sergipe, 290, apto. 111, 01243-000; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 32570281 e 9192-2044.

Encontro trata-se de uma instalação artística, inspirada na obra poética de
Adélia Prado, criada em 2003. Inicialmente, foi feita com um poema da poetisa
mineira numa placa e uma outra, com mil letras de cerâmica esmaltada, soltas
para a interação do público, apresentada durante doze dias, com um recital de
poemas aberto ao público, no encerramento da exposição. Além disso, sobre uma
mesa redonda havia livros e publicações de e sobre Adélia Prado.
Foi feita uma nova instalação da proposta, inclusive para outros autores e
com uma exposição permanente na biblioteca municipal.

Feira de Troca de Livros Usados. Escola Estadual Arno Hausser, Ilha
Solteira, São Paulo. Tel.: 18 + 3742-2722/3742-4915. A responsável é Maria
Teresa Ribeiro Garcia. Rua Corrente, 380, 15385-000; Ilha Solteira, São Paulo.
Tel.: 18 + 3742-3275.

Programa desenvolvido, desde 2003, numa escola estadual, com alunos do
Ensino Fundamental, de 5ª à 8ª séries, com a orientação da professora de língua
portuguesa; são 285, de um total de 700, envolvidos no projeto. Depois de trocas
informais de livros realizadas na sala de aula, houve a iniciativa, sugerida por
alguns alunos e administrada pela professora, de se criar uma feira de livros e
revistas usadas na escola, envolvendo a comunidade escolar. Aspectos como a
relação de responsabilidade quanto ao uso e cuidado com o livro, a restauração
de livros e a recomendação de leitura entre os alunos, foram observados e

valorizados pela professora. Com o sucesso da feira na escola, foram atendidas
unidades escolares de outros bairros, com o apoio do comércio local e a parceria
da Polícia Militar. Até a última feira, foram feitas trocas entre 4.017 livros, 435
revistas e 807 gibis. A Secretaria Municipal de Educação abriu uma biblioteca no
bairro onde se localiza a escola, com 6.000 livros doados por Araraquara.
Com a realização das feiras, os alunos têm lido outros autores,
desenvolvido atividades diversas após a leitura dos livros e participado de toda a
organização e execução das feiras de livros usados.

Garagem-Biblioteca na Área Rural de Macaé de Cima. Nova Friburgo, Rio de
Janeiro. A coordenadora é Fernanda Milanez. Endereço para contato: Rua
Dr. Marquês Canário, 20 / 504 Leblon, 22441-060; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 22749003.

Em Macaé de Cima, um distrito de Lumiar, área rural do Município de Nova
Friburgo, região serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde o programa é
desenvolvido, há duas escolas públicas, com turmas seriadas. Não há acervo de
literatura infantil para as 80 crianças, como também faltam recursos humanos.
Uma garagem disponível foi adaptada para ser uma biblioteca da população
infantil, com estantes, prateleiras, caixas, almofadas e iluminação. A Garagembiblioteca é também espaço para a realização de outras atividades culturais à sua
volta, como contação de histórias, rodas de leitura e recitais de poemas.
Além das atividades realizadas nos finais de semana, o espaço atende
ainda às visitas das duas escolas da região. São feitos empréstimos de três livros
por semana às crianças e educadoras, com a possibilidade de extensão para
outros bairros/distritos próximos. O acervo consiste em 200 livros infantis e juvenis
adquiridos desde 1999, para a realização de um programa radiofônico com livros,
que foi premiado pela FNLIJ, em 2003, com cerca de 350 exemplares, o que
colaborou para a ampliação do acervo.

Giram Letras

Workshop Show. A responsável é Babete Alvim. Rua Rio

Grande do Norte, 888/502, Funcionários, 30130-131; Belo Horizonte, Minas
Gerais. Tel.: 31 + 3261-6993 e 9617-0609. E-mail: bebetealvim@aol.com.br
Site: www.bebetealvim.com.br

Um workshop show que consiste na apresentação de um espetáculo sobre
livros para crianças. Desde 1996, a escritora Bebete Alvim se apresenta em
escolas, teatros e eventos, com enfoque nos cinco livros de sua autoria. Além
disso, os dois CDs, com canções dos livros citados, também são apresentados,
objetivando a interatividade das crianças.

Incentivo à Leitura. Colégio Estadual Santa Amélia. Rua Natuba, s/n, Santa
Amélia, 26116-460; Belford Roxo, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2761-0000. A
responsável é a diretora do colégio Elenita da Costa Lucena. Rua Cupertino
Durão, 58, Califórnia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2267-9015.

É um projeto desenvolvido numa escola estadual, com quatro professores
envolvidos, dirigido aos alunos do 2º Segmento do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. Diversas atividades fazem parte da proposta de trabalho com a
leitura: leitura dramatizada, recitais e audição de poemas, contos e trechos de
novelas e romances; adaptação e dramatização de textos; leitura de textos nãoficcionais; vídeo-debate; palavras cruzadas, histórias em quadrinhos, etc.

Integrando Gerações. Escola Municipal de Educação Fundamental - EMEF
José Maria Whitaker, São Paulo, São Paulo. A professora responsável é Iara
Augusto Leão. Av. Padre Estanislau de Campos, 542, apto. 12 / A, Artur
Alvim, 03590-060; São Paulo, São Paulo.

Projeto em andamento, criado pela professora orientadora da Sala de
Leitura da EMEF José Maria Whitaker, direcionado a alunos de 6ª à 8ª séries. São

trabalhadas letras de música, crônicas e notícias sobre a política nacional,
envolvendo os pais em debates que são feitos na escola.

Leitura: Asas da Liberdade. Serviço de Extensão Universitária, Centro
Universitário de Formiga

UNIFOR-MG, Pró-Reitoria de Apoio Acadêmico,

Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. Av. Dr. Arnaldo de Senna, 328, Água
Vermelha, 35570-000, Formiga, Minas Gerais. Telefax: 37 + 3322-4747, ramal
225.

E-mail:

cepep@uniformig.edu.br

Site:

www.uniformg.edu.br

A

responsável é Tânia de Fátima Gontijo Fonseca. Rua José Elias da Cunha,
177, Cidade da Serra, 35570-000; Formiga, Minas Gerais. Tel.: 37 + 3321-1122.
E-mail: tania@uniformg.edu.br

O projeto Leitura: Asas da Liberdade, instituído em 2002, constitui-se em
uma caixa-estante oferecida em instituições como presídios, hospitais, creches e
asilos; conta com o apoio da Pró-Reitoria de Apoio Acadêmico, Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de Formiga. A caixa-estante
comporta cerca de 100 livros, dentre eles revistas, jornais ou gibis, selecionados
de acordo com o público beneficiado. Com propósitos terapêuticos, educacionais e
informacionais, são realizadas leituras de histórias e outras atividades como a
música, a dramatização, o teatro de fantoches, etc. A expectativa do projeto é de
comprovar como a biblioterapia ajuda na recuperação física, psicológica e moral
de pessoas diferenciadas como detentos, enfermos, crianças e idosos.
Até 2005, foram implantadas as caixas-estantes nas instituições: ASADEF,
Creche Apromid e Patronato São Luiz. E os locais beneficiados com a aplicação
da biblioterapia, com a contação de histórias: Pediatria da Santa Casa e Creches
da Periferia. Os profissionais atuantes no projeto, mediadores de leitura, são
estudantes do Curso de Biblioteconomia do Centro Universitário de Formiga. Com
relação ao número de beneficiados: 1527 pessoas em 2002, 3130 em 2003, 1658
em 2004 e 6137 em 2005.

Leitura na Calçada. A responsável é a professora e escritora Edméia Faria.
Rua Ministro Francisco Campos, 185, 35640-000; Pompeu, Minas Gerais. Tel.:
37 + 3523-2664. E-mail: edmeiafaria@netpeu.com.br

Programa de estímulo e democratização da leitura, criado e desenvolvido
pela escritora e educadora Edméia Faria, nas ruas de Pompéu, cidade do interior
de Minas Gerais, desde 1992. Em 1998, foi o vencedor do 3º Concurso FNLIJ Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o
Brasil, promovido, na ocasião, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
FNLIJ e pelo Programa Nacional de Incentivo à Leitura
Biblioteca Nacional

PROLER da Fundação

FBN.

O Leitura na Calçada surgiu, espontaneamente, a partir de um encontro de
crianças pequenas com a educadora responsável, numa rua da cidade. Aquele
encontro foi se repetindo, oportunidade em que as crianças pediam brinquedos e
guloseimas e retribuíam as palavras e os carinhos recebidos com flores e
pedrinhas. Assim, a educadora resolveu ler e contar histórias e emprestar os
livros, rotineiramente, às crianças. Este trabalho já foi apresentado em congressos
e contemplado em artigos de revistas especializadas em educação.
O acervo utilizado consiste em obras da biblioteca pessoal da responsável,
títulos recebidos com a premiação do 3º Concurso FNLIJ/PROLER e doações
feitas por editoras e outros. Com o passar dos anos, o programa tem se mantido
com doações e trabalho voluntário. As atividades de promoção da leitura têm se
repercutido não só no maior interesse das crianças e adolescentes pelas histórias
e pelos livros, como também no rendimento escolar daqueles que participam do
Leitura na Calçada. Hoje, além das histórias e livros, também há atividades de
recreação para as crianças e encontros e seminários para o público de adultos,
organizados pela responsável.

Leitura e Interação. Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora
Anésia Martins Mattos. Rua Juvenal Nogueira, 27, Vila Conceição, 13870-000;

São João da Boa Vista, São Paulo. A professora responsável é Suraia
Mamede Ali Fakih.

Projeto desenvolvido com alunos, de 5ª à 7ª séries do Ciclo I do Ensino
Fundamental. São feitas leituras de: contos de amor; contos da Mitologia Grega;
fábulas e poemas. Após a leitura dos textos, são desenvolvidas atividades
interdisciplinares, de produção textual e recitais.

Leitura: Segredo que encanta. Escola Estadual Professora Ephigênia
Cardoso M. Fortunato e Cooperativa Educacional de Bariri, Bariri, São Paulo.
A responsável é a professora Alice Madeleine Paiola Storion. Rua Paraíba,
65, 17250-000; Bariri, São Paulo.

Projeto desenvolvido com alunos de 6ª e 7ª séries, em uma escola pública
do Ensino Fundamental, pela professora de português, que também ministra aulas
na Cooperativa Educacional de Bariri, SP. Com um planejamento de leitura de
textos literários e não literários, a professora desenvolve atividades diversas com
os alunos, como pesquisas, intertextualidades, programa de rádio em sala de aula,
entrevistas a familiares. Além disso, ela organiza passeios com os alunos, ida à
apresentação da peça O Fantasma da Ópera, registrando as situações e os
produtos criados pelos adolescentes, como fitas cassete com a gravação do
programa de rádio. Há outras ações desenvolvidas nas séries do Ensino Médio.

Lendas que nos cercam. A idealizadora e responsável é Selma Bajgielman.
Rua Ricardo Gianotti, 98, Monte Verde, 37470-000; São Lourenço, Minas
Gerais. Tel.: 35 + 3332-7522. E-mail: selmab@unimed-online.net
Projeto de compilação de lendas regionais do Sul de Minas Gerais, tendo
começado com a estância hidromineral de São Lourenço, em 2001. Três obras, de
autoria de texto e de ilustração da idealizadora do projeto, Selma Bajgielman,
foram utilizadas nas sessões de contação de histórias: A Lenda do Rio Verde, A
Lenda da Mantiqueira e As águas minerais de Lourenço. O primeiro deles foi

publicado com o financiamento do SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto,

sendo que 3.000 exemplares foram distribuídos gratuitamente em todas as
escolas de São Lourenço.

Ler Aventuras do saber. Escola Estadual Ricardina Campello Fonseca
Rodrigues, Diretoria de Ensino Carapicuíba, São Paulo. Rua Luís França de
Carvalho, 10, Vila Dirce, 06335-015; Carapicuíba, São Paulo. Tel.: 11 + 41872935 e 4167-0202. A responsável é a diretora da escola Valdívia Rossi. Av.
Edmundo Amaral, 3935, bloco 16, apto. 52, Jardim Piratininga, 06230-150;
Osasco, São Paulo.

Programa desenvolvido numa escola de Ensino Fundamental, Ciclo I, cujo
público alvo são cerca de 630 alunos, na faixa de 06 a 10 anos. Com o início em
2000, de empréstimo de livros aos alunos da 4ª série, o programa foi envolvendo
os professores, os alunos e os pais e, atualmente, são retirados cerca de 1300
livros de empréstimo mensal, para alunos de 2ª à 4ª série. Cada aluno da escola
lê cerca de 4 livros por mês. Como não há biblioteca na escola, a sala dos
professores é utilizada para atender ao manuseio e empréstimo dos livros.
Há uma rotina, com um cronograma, que são seguidos para atender à
demanda dos alunos: dias e horários das retiradas e devoluções dos livros. A
escola costuma fazer uma competição entre as turmas e os alunos, divulgando,
mensalmente: a quantidade de livros que os alunos leram, a sala mais
participativa, o livro mais procurado e o leitor do mês.

Ler é bom. O responsável é Antonio José Laé de Souza. Av. Guilherme
Giorge, 1611, casa 21, Vila Carrão. 03422-001; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11
+ 6743-9491 e 9938-9400. E-mail: laedesouza@uol.com.br

Ler é bom objetiva a edição de livros, de autoria do responsável pelo
projeto, dirigidos a alunos do Ensino Fundamental e Médio. Em cada escola onde

é aplicado, gratuitamente, são destinados 45 exemplares de um dos 4 livros do
autor, 45 questionários e 45 folhas de redação. Um exemplar da obra é doado à
biblioteca da escola. É promovido um concurso de redação, a partir de
personagens do livro. Desde 2000, foi aprovado pelo MinC, pelo Mecenato, tendo
conseguido diferentes financiamentos. Cerca de 250 escolas do país já
participaram do projeto.

Livro Leitura. Colégio Estadual Sargento Wolff. Av. Floripes Rocha, 690 a
692, Centro, 26183-340; Belford Roxo, Rio de Janeiro. A responsável é a
professora Marta Janete Firmino Alves da Cruz. Rua Guarujá, s/n; lote
quinze, 26183-390; Belford Roxo, Rio de Janeiro.

Programa desenvolvido com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio, numa escola estadual. A professora dividiu as seis turmas em
nove grupos e cada um dos grupos leu uma diferente obra do PNBE, Literatura em
minha Casa. Após a leitura das obras, foram feitos um estudo dirigido, um resumo
do livro lido, uma atividade lúdica e uma peça teatral.

Mudando a História, Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. São Paulo,
São Paulo. A responsável é Márcia da Silva Quintino. Rua Lisboa, 224, 05413000;

São

Paulo,

São

Paulo.

Tel.:

11

+

3069-0699.

E-mail:

info@fundabrinq.org.br Site: www.fundabrinq.org.br

O Projeto Mudando a História, Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança
faz parte do programa global Make a Connection (iniciativa desenvolvida pela
Nokia e IYF) e foi desenvolvido a partir de outros projetos realizados pela
Fundação Abrinq que formaram jovens como mediadores de leitura. No entanto,
ele apresenta dois diferenciais em relação aos projetos antecedentes: unir jovens
de contextos sociais e econômicos diferentes e formar jovens, de 15 a 25 anos,
como multiplicadores de leitura. São estudantes de escolas públicas e
particulares, universitários, participantes de projetos e organizações não

governamentais que realizam a mediação de leitura para crianças de creches,
escolas de educação infantil ou instituições de atendimento à infância em situação
de risco.
Para ser mediador de leitura, o jovem participa de uma formação de 40
horas e de supervisões mensais. O multiplicador é o jovem que possui experiência
como mediador de leitura e deseja formar novos mediadores. O projeto, com duas
fases de realização: de março de 2001 a março de 2004 e de agosto de 2004 a
agosto de 2007, atingiu na primeira fase 338 jovens mediadores e multiplicadores
e 2.459 novos mediadores e 27.813 crianças e adolescentes. O projeto também
atingiu cidades como Ribeirão Preto e Mogi Mirim (SP); Teresópolis (RJ); Manaus
e Parintins (AM).

Murucututu,

Contadores

de

Histórias

no

Hospital.

Santa

Casa

de

Misericórdia de Assis e Hospital Regional de Assis, Assis, São Paulo. As
responsáveis são Glória Radino e Heloísa Maria Heradão Rogone. Caixa
postal 805, 19814-970; Assis, São Paulo. Tel.: 18 + 3324-1779 e 9745-8855. Email: heoisarogone@uol.com.br e hrogone@assis.unesp.br

Programa de contação de histórias a pacientes, familiares e equipe médica
de dois hospitais de Assis, SP e oferecimento de livros por meio de um carrinhobiblioteca, criado em 2003. O grupo de contadores, duas professoras e trinta
alunos do curso de Psicologia da UNESP de Assis, levam, diariamente, no período
da noite, histórias contadas, principalmente contos de fadas, aos 115 leitos da
Santa Casa e aos 24 leitos do Hospital Regional, inclusive da UTI. Após a sessão
de histórias, em alguns leitos, o carrinho-biblioteca é levado, para o manuseio e
empréstimo dos livros do acervo.
Utilizando-se da Psicanálise como instrumento teórico do trabalho, os
contadores criaram um espaço acolhedor, um acalanto, por meio dos contos e dos
contadores, possibilitando aos ouvintes tomarem contato com o seu mundo interno
e expressarem suas angústias, desencadeadas pelo processo de adoecimento e

hospitalização. O Murucututu tornou-se, em 2004, um Projeto de Extensão e um
estágio curricular dos alunos do curso de Psicologia.

O Livro de História no Cotidiano Escola-família. Unidade Municipal de
Educação Infantil

UMEI Professora Odette Rosa da Motta. A professora

responsável é Maria das Graças Bragança Padilha de Assis. Rua Tenente
Aviador Carneiro Filho, quadra 57, lote 6, Cafubá, Piratininga, 24350-080;
Niterói, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2709-7130 e 9309-5928.

Iniciativa de uma professora de Educação Infantil, em 2001, que reservou
um canto da sala de aula com livros infantis para as crianças de 03 a 06 anos
manusearem e depois criou uma proposta de trabalho com os livros, envolvendo o
empréstimo das obras. Ela fez uma campanha de doações de livros, o que
ampliou o acervo. A hora da rodinha é utilizada para a escolha do livro a ser
levado para casa, com um sorteio. Após o fim de semana, a professora conversa
com as crianças sobre o livro emprestado.
Em 2005, foi criado um espaço, na escola, destinado à sala de leitura e aos
livros emprestados. Os retornos da experiência mostram um tratamento desigual
pelas famílias em relação aos livros: há pais que lêem com os filhos, há os que
não sabem ler, há livros que não são devolvidos e famílias que não têm tempo de
ler com/para os filhos.

Os Tapetes Contadores de Histórias. O responsável, coordenador e diretor
artístico do grupo é Warley Goulart Siqueira. Rua José Higino, 269 / 402,
Tijuca, 20520-201; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2268-8873 e 81320468.

E-mail:

contato@tapetescontadores.com.br

Site:

www.tapetescontadores.com.br

Grupo de contadores de histórias, criado em 1988. Com sede no Rio de
Janeiro, o grupo realiza sessões de histórias com tapetes contendo motivos de
histórias, exposições interativas e oficinas em instituições culturais e educacionais

no Brasil e no exterior. Confeccionado à mão, em alto-relevo, o material é criado a
partir de um livro correspondente que é apresentado ao público ao final da
apresentação. O projeto conta com um acervo de 27 suportes plásticos (tapetes,
malas, aventais), livros utilizados nas sessões de histórias e livros para pesquisas
feitas pelo grupo.
Até o presente momento, cerca de 200.000 pessoas assistiram aos
espetáculos feitos pelo grupo.

Paranhos, Formando Leitores Conscientes e Criativos. C. E. Dr. Francisco de
Paula Paranhos, Iguaba Grande. A professora responsável é Adriana Freire
Novaes. Rua José Maria Castanho, 30, Praça da Bandeira, 28970-000;
Araruama, Rio de Janeiro. Tel.: 22 + 2665-4483 e 9833-3003.

Programa desenvolvido numa escola da rede estadual de ensino, com
alunos de diferentes séries e idades. Diversas ações são realizadas pela
professora responsável: Uni duni tê

tempo de ler, atividades mensais com

leituras de obras literárias; Eu conto, tu jogas, ele dobra e nós aprendemos,
atividades desenvolvidas por alunas do curso de magistério, preparadas para
alunos de alfabetização; Continuando o verso, feito a partir de letras de música e
textos poéticos; Pedágio literário, leitura de livros que abordam conteúdos
desenvolvidos nos temas transversais, dirigido a alunos de 5ª a 8ª séries do
Ensino Fundamental; Rádio Paranhos.com, informações literárias divulgadas
pelos alunos; Festival de poesias, criação e recital de poemas feitos pelos alunos,
desenvolvido há onze anos no colégio e Roda de leitura, empréstimos de livros e
discussão sobre a leitura.

Programa de Apoio ao Ensino Fundamental Fura-bolo. Fundação Cargill. A
responsável é a coordenadora da Fundação Cargill Denise Cantarelli. Av.
Morumbi, 8234, 4º andar, Brooklin, 04703-002; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11
+ 5099-3223. E-mail: fundacao_cargill@cargill.com Site: www.cargill.com.br

Programa de apoio ao Ensino Fundamental, Ciclo I, de 1ª a 4ª séries, por
meio da literatura infantil. A Fundação Cargill atua em parceria com prefeituras e
secretarias de educação, até o momento, em 142 escolas, 13 cidades brasileiras,
sendo beneficiadas 57 mil crianças e 2.000 educadores. Cerca de 230
funcionários da Cargill atuam voluntariamente e os educadores são preparados
para resgatar a cultura popular e estimular a leitura.
Oito obras de autoria do escritor e ilustrador Ricardo Azevedo, editadas
pela Fundação Cargill, são o acervo oferecido às crianças, ao longo dos 04 anos
de escola; cada livro vem acompanhado de uma ficha de atividades a ser
preenchida pelo aluno. O Programa Fura-bolo teve início em 1999 e oferece uma
capacitação anual aos educadores, ministrada por uma pedagoga especializada
em literatura infantil.

Programa Estadual de Leitura. Secretaria de Estado de Educação,
Superintendência de Desenvolvimento Científico. Rua da Ajuda, 05, 5º andar,
20040-000; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O responsável é o então
Secretário de Estado de Educação, Cláudio Mendonça.

Programa de leitura para o Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de
Estado de Educação. Como ações do programa, entre elas destacam-se:
implementação de 104 bibliotecas-pólo; lançamento do programa nas bibliotecaspólo; assinatura de dois jornais diários para todas as escolas de ensino médio;
feira de livros no Palácio Guanabara, RJ; formação de grupos de leitura entre
alunos do Ensino Fundamental e Médio; entrega de uma coleção de três livros
para os alunos das 3ª às 8ª séries do Ensino Fundamental (a lista selecionada
compreende: 6 poetas brasileiros, 6 clássicos internacionais e 6 autores
brasileiros).
Serão 1 milhão 437 livros para 463.027 alunos de 1.424 escolas. A coleção
de livros é acompanhada de uma cartilha dirigida aos pais dos alunos, elaborada
pelo autor Ziraldo, promovendo a integração da escola com a família e o hábito de
leitura em casa.

Projeto descobrindo o Amor e a Poesia. Escola Estadual Domingos Mignoni.
Rua Jovina de Carvalho Dau, 150, Parque Santos Dumont, 06754-200;
Taboão da Serra, São Paulo. Tel.: 11 + 4786-1329. Fax: 11 + 4701-5257. Email: e040769a@see.sp.gov.br A professora responsável é Bernardete Maria
Balotin Borbao.

Projeto desenvolvido, em 2005, na Escola Estadual Domingos Mignoni, com
380 alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental. A proposta consiste no
trabalho com a poesia e na realização de um Sarau Literário, a ser efetivado como
um evento no calendário da escola. Atividades: leitura de quadras e cantigas
populares; criação de quadras populares; leitura, análise e discussão de poemas
cujo tema seja o amor; produção de poemas pelos alunos; realização do Sarau,
etc.

Projeto Encontro com Autores. Escola Municipal Professora Leila Mehl
Menezes de Mattos. Av. do Canal, s/n, Conjunto Manguariba, 23065-010;
Santa Cruz, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A idealizadora e responsável é
Anielizabeth Bezerra Cruz. Rua Domingos do Couto, 89, Campo Grande,
23080-190; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2418-7416 e 9106-5266.
E-mail: anniebcruz@aol.com

Projeto desenvolvido, desde 2002, na Escola Municipal Leila Mehl Menezes
de Mattos, localizada no Conjunto Manguariba Zona Oeste do Rio de Janeiro,
considerada uma favela planificada. A escola atende, aproximadamente, 600
alunos, da Educação Infantil à 4ª série do Ensino Fundamental, oriundos de
famílias desfavorecidas. Manguariba não possui correio, transporte oficial,
hospital, nem instituições de lazer (teatro, cinema, biblioteca pública).
O projeto é desenvolvido em parceria com a professora responsável pela
Sala de Leitura, Marisa Henrique Bello dos Santos. Há temas e categorias de
obras que são geradores dos encontros, como a arte popular brasileira, a história

das pessoas, contos que encantam, etc. As professoras preparam as turmas,
desenvolvem atividades intertextuais, escolhem as obras, organizam o encontro
(cartazes, convites, mural) e recebem os autores na escola. Para a visita, é
previsto um dia de atividades, que culminam com a apresentação de trabalhos e
mostras. Não só os alunos, como também os professores, se beneficiam com a
visita do autor.

Projeto Encontros Literários. Centro Estadual de Educação Supletiva - CEES
Professor

Hernani

Nobre.

Rua

Lucas

Evangelista,

1670,

14701-120;

Bebedouro, São Paulo. Tel.: 17 + 3345-2282. A responsável é a professora
Fátima Tarzia de Souza Munhoz. Rua Agoncilo Caldeira, 154, Jardim das
Laranjeiras, 14711-031; Bebedouro, São Paulo. Tel.: 17 + 3342-4109.

Projeto criado em 2003, quando o Centro Estadual de Educação Supletiva CEES Professor Hernani Nobre inaugurou sua biblioteca. São atendidos, em
média, 200 alunos por ano. Os Encontros Literários são realizados mês a mês,
abertos à comunidade escolar, nas seguintes modalidades: Chá com poesia, A
crônica nossa de todo dia, Momento do conto, Era uma vez... Os alunos (jovens e
adultos) pesquisam, na biblioteca, obras sobre um determinado tema escolhido e
selecionam o autor que será trabalhado.
Na semana do Encontro Literário, há também uma mostra de Cinema
Brasileiro. Depois de ser lido o texto escolhido, há um debate entre alunos e
professores. Ao final do encontro, é feita uma produção de texto ou em outras
linguagens sobre o tema discutido. Com isso, foi publicada a primeira antologia,
composta de textos dos alunos.

Projeto Leitura. Escola Estadual Professora Iracema Pinheiro Franco, Salto,
São Paulo. A responsável é a professora Rosângela da Silveira Andretta. Rua
Palma de Ouro, 331, Vila Henrique, 13321-261; Salto, São Paulo. Tel.: 11 +
4029-3185.

Projeto instalado na Escola Estadual Professora Iracema Pinheiro Franco,
que conta com cerca de 460 alunos de 1ª à 4ª séries, provenientes da periferia e
da zona rural. Até 2004, a escola não possuía biblioteca; o empréstimo de livros
era feito nas mesas do refeitório, momento que ficou chamado de armar a barraca
para a feirinha dos livros. Ao final daquele ano, ganhou 30 m², o que permitiu a
utilização da área pelos alunos e melhor disposição do acervo (1300 livros,
algumas coleções, gibis, revistas e revistas periódicas).
O foco principal do projeto é o empréstimo de livros, recebidos via PNLD,
para a leitura em casa ou nas horas destinadas a esse fim na sala de aula.

Projeto Leitura. Escola Estadual Professor Antonio Sales Oliveira. Rua José
Vieira, 438, 16200-000; Birigui, São Paulo. Tel.: 18 + 3642-7079. A responsável
é a professora Adilene Mafisolli Dias. Rua Leandro Masson, 27, 16200-000;
Birigui, São Paulo. Tel.: 18 + 3641-2977.

Projeto criado em 2004, dirigido aos alunos da 5ª série do Ensino
Fundamental, na Escola Estadual Professor Antonio Sales Oliveira, nas
dependências da biblioteca e da sala de aula da unidade escolar. Em duas aulas
semanais, são realizadas as atividades de leitura de livros, interpretação de texto,
recriação de texto e exercícios.

Projeto Mediador de Leitura 2002/2005. Fundação Gol de Letra, São Paulo,
São Paulo. A responsável é Mara Cristina Rodrigues Dias. Rua Antonio
Devisate, 63, Butantã, 05593-060; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 3733-9531
e 3726-3578

ramal 229, 9220-7182. E-mail: preparacaotexto@hotmail.com e

mara@vila.com.br

O Projeto Mediador de Leitura capacita adolescentes monitores-educadores
da Fundação Gol de Letra para o trabalho de mediação de leitura com crianças da
comunidade. Iniciado em 2005, o projeto se renova a cada ano. Os monitores têm

como função atender às crianças (de 7 a 14 anos) da comunidade em atividades
diárias de complementação escolar; uma das atividades acontece na biblioteca da
Fundação. Há 20 adolescentes participantes que são multiplicadores das ações
com 240 crianças atendidas pela Fundação. O trabalho levado às crianças se
constitui em uma série de ações de leitura e escrita.
Para os mediadores de leitura são realizados encontros formativos sobre a
leitura e o livro, cerca de seis, ao longo do ano. Algumas atividades desenvolvidas:
Que livro é esse?; O livro em todas as suas dimensões; O que a imagem está
dizendo?; Contar histórias; Escrever contos de fadas; Diário de leitura; Ouvir
Poesia; Por que ler os clássicos?; Roda de biblioteca e leitura compartilhada.

Projeto Mundo da Leitura. A responsável é a professora Sandra Kanagusku.
Rua São Joaquim, 105, 13465-000; Americana, São Paulo. Tel.: 19 + 34681554. E-mail: sandra_sk_@uol.com.br

O projeto foi iniciado em 2003, numa escola estadual da periferia de
Americana, São Paulo, com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. Depois de
confeccionarem um passaporte de leitura, os alunos iniciam as leituras, anotandoas no passaporte. Há aulas de leitura em um espaço reservado para tal atividade,
com empréstimo e devolução de livros. Outros recursos são utilizados, como Cd
de contos de fadas, filmes, além de marcadores, com frases sobre leitura,
confeccionados pela professora. Outras séries foram contempladas nos anos
seguintes.

Projeto Nossa História, ONG LER & AGIR. Rua Andrade Neves, 66 / 702,
Tijuca, 20510-230; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2244-7832 e 81117690. E-mail: mnildabizzo@terra.com.br A responsável é Maria Nilda da Silva
Bizzo. Avenida Pasteur, 214 / 1103, 22290-240; Botafogo, Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro.

O Projeto Nossa História, que faz parte da orientação pedagógica (o
incentivo à leitura do mundo e à leitura escrita) da ONG Ler & Agir, é um
desdobramento do programa Bibliotecas Comunitárias Infanto-juvenis Canto da
Leitura, implantado na comunidade Vilar Carioca, Campo Grande, RJ, em 2002,
com o patrocínio da Petrobras. Em 2001, o programa recebeu o 2º lugar no
Concurso FNLIJ Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto às Crianças e
Jovens do Brasil, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
FNLIJ e Programa Nacional de Incentivo à Leitura

PROLER do MinC.

A ONG Ler & Agir atua desde 2001, implantando bibliotecas comunitárias, 4
até o presente momento no Rio de Janeiro: Favela de Rio das Pedras
(Jacarepaguá), Cidade de Deus (Jacarepaguá), Horto (Jardim Botânico) e Vilar
Carioca (Inhoaíba/Campo Grande). O Projeto Nossa História, realizado dentro da
biblioteca implantada em Vilar Carioca, em 2002, dedica-se à leitura e
compreensão da história comunitária e à sistematização de informações sobre
contextos culturais, visando o fortalecimento das identidades dos habitantes. Três
gerações participaram do resgate da história oral dos moradores, principalmente a
de ocupação da vila: os idosos que deram depoimentos aos jovens, cujos textos
foram transcritos e, posteriormente, representados em desenhos feitos pelas
crianças. Em 2005, o Nossa História, juntamente com o projeto Biblioteca Canto
da Leitura, apresentados pela Petrobras, foram os vencedores do Prêmio Top
2005

concedido pela Associação de Diretores de Vendas e Marketing do Brasil.

Projeto Olhos Abertos para a Leitura. Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professor Vercenílio da Silva Pascoal. Rua José Martins
Delazare, 200, Joana D Arc, 29048-200; Vitória, Espírito Santo. Tel.: 27 + 33255152. A responsável é a professora Mônica Araújo Lopes. Rua Natalina
Daher Carneiro, 81, apto. 308, Ed. Malibú, Jardim da Penha; 29060-490;
Vitória, Espírito Santo. Tel.: 27 + 3315-0495 e 9983-9480.

Projeto desenvolvido por uma professora com os alunos, desde 2003. Ele
consiste em uma visita semanal à biblioteca, para uma atividade já programada,

como uma continuação de um trabalho desenvolvido em sala de aula, leitura
silenciosa, escolha de livros, etc. Além do horário fixo na biblioteca, há um baú
literário com histórias em quadrinhos, livros e revistas na sala de aula. Para cada
livro selecionado, há um trabalho com a duração de três meses, que consiste em
leitura, produção ou releitura de texto e exposições.

Rede de Leitura. Centro de Educação e Documentação para a Ação
Documentária

CEDAC. Rua Hermes Fontes, 164, 05418-050; São Paulo, São

Paulo. Tel.: 11 + 3034-2070. A responsável é Maria Teresa Perez Soares.

O projeto Rede de Leitura consiste em ações em rede junto ao público
infantil e juvenil. Pertence ao Centro de Educação e Documentação para a Ação
Documentária

CEDAC, fundado em 1981, com sede em São Paulo. Há 3 anos,

o CEDAC começou a desenvolver, em Alto Alegre do Pindaré, Maranhão, o
Programa Escola que Vale - PEQV que conjuga ações, em rede, em torno da
prática da leitura e escrita. O PEQV é um compromisso de apoiar a escola e
promover a colaboração da comunidade, como uma parceria entre prefeituras,
uma empresa (Companhia Vale do Rio Doce), uma fundação (Fundação Vale do
Rio Doce) e uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
(CEDAC).
O PEQV, destinado às redes municipais de ensino, a professores, diretores
e supervisores que atuam junto a escolas de 1ª à 4ª séries do Ensino
Fundamental, foi implantado em 18 municípios pertencentes à zona de influência
da Companhia Vale do Rio Doce e de empresas a ela coligadas. Ações e
atividades de incentivo à leitura têm sido desenvolvidas: Professor Leitor, atividade
gerenciada pelos professores em sala de aula; Projeto Comunidade de Leitores,
gerenciado pelos diretores; Projeto Leitura Jovem, gerenciado por jovens leitores;
Projeto Jegue-Livro, gerenciado por diretores e jovens leitores.

Revelando Talentos

um Programa de Incentivo à Leitura e à Escrita. Escola

Estadual Professor Joaquim de Toledo Camargo. Av. 11, 381, Centro, 13530-

000, Itirapina, São Paulo. Tel.: 19 + 3575-1232 e 3575-2144. E-mail:
profjtoledo@yahoo.com.br A responsável é a professora Ângela Beatriz
Góes Dürr, diretora da unidade escolar. Rua 08, 160, Vila Santa Cruz, 13530000; Itirapina, São Paulo.

Projeto que estimula o registro textual dos alunos, na disciplina de
português, desenvolvido da 5ª série do Ensino Fundamental à 8ª série do Ensino
Médio e na Educação de Jovens e Adultos. Além de oferecer leituras variadas, a
escola abre oportunidades para a criação de textos em prosa e poesia pelos
alunos, envolvendo diferentes disciplinas. Ao final do ano, é lançado um livro, em
forma de coletânea, contendo textos selecionados de alguns alunos. Já foram
publicados nove livros diferentes.

Rodas de Leitura em minha Escola. Escola Municipal Professor Darcy
Ribeiro. Rua Pastor Gentil de Medeiros, s/n, Centro, 28950-000; Armação dos
Búzios, Rio de Janeiro. A responsável é a professora Maria Cristina
Guimarães Pimentel. Rua J 5, lote 9, nº 173, Ferradura, 28950-000; Armação
dos Búzios, Rio de Janeiro. Tel.: 22 + 2623-4693 e 9225-3868. E-mail:
cristinapimentel.mar@terra.com.br

Implantado em 2000, na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, o
projeto Rodas de Leitura em minha Escola realiza, semanalmente, encontros com
os alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental e foi também adotado
pelos professores de língua portuguesa da escola. As rodas de leitura constituemse em atividades permanentes de leitura, práticas de intertextualidades,
discussão, troca de experiências entre os alunos, etc. Além dessas atividades, os
alunos são levados, habitualmente, à biblioteca pública para o manuseio e o
empréstimo de livros.
Criado por uma professora apaixonada pelos livros e pela leitura, o projeto
sofreu dificuldades, mas que não afetaram sua continuidade. Isso se deve,

principalmente, à dedicação e à perseverança da responsável, que enfrentou o
problema do espaço da biblioteca como um refeitório e esteve sempre lutando a
favor de um espaço para os livros na escola e no próprio município. Armação de
Búzios teve, diversas vezes, o acervo da Biblioteca Municipal despejado sem
cuidado, em alguma escola.

Sala de Leitura Leva e Traz. Maria Comprida, Secretário, Petrópolis, Rio de
Janeiro. A responsável é Stella Maris Cermeño Mendonça. Rua Moura Brasil,
60, ap. 104, Laranjeiras, 22231-200; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
2551-3360.

Trata-se de uma sala de leitura comunitária, montada numa casa de
fazenda na área rural de Maria Comprida/Secretário, distrito de Petrópolis, RJ.
Atualmente, a sala, instalada na Casa Encantada, cedida pelo irmão da
responsável pelo programa, conta com 700 títulos que estão sendo catalogados,
frutos de doações e aquisições em sebos pela responsável. Além de atender a
cerca de 50 crianças da Maria Comprida, a sala costuma promover a circulação
dos livros entre os moradores de Secretário, para que as pessoas de sítios,
fazendas e arredores tenham acesso às obras.
Há o empréstimo de livros, visitas aos moradores da região, para conversas
sobre as obras, contação de histórias e há também a participação de
colaboradores, como a Professora Alice Reis que montou dois Autos de Natal,
com as crianças, baseados na obra O boi e o burro no caminho de Belém, de
Maria Clara Machado.

Textos, Histórias, Magias, Bruxarias, Músicas e Amor: a Arte de contar Tudo
a Todos. A responsável é Gisele Cardoso Cordeiro, Rua Padre Fonseca, 16,
Irajá, 21230-090; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Programa desenvolvido numa escola da rede municipal de ensino do bairro
Irajá, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A comunidade escolar está localizada numa

área detentora de um dos IDH mais baixos da cidade, onde não há teatro, cinema
ou biblioteca pública. Com alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, a
escola presta um atendimento em horário integral, o que aumenta a
responsabilidade da instituição em formar e ampliar o capital cultural das crianças.
As turmas beneficiadas, do curso de alfabetização, leram diferentes
modalidades de textos e apresentaram atividades quinzenais para os pais sobre o
material lido, como, por exemplo, sobre o samba e a cultura negra. Paralelamente,
os professores da escola instituíram a Sexta da Leitura, oportunidade em que se
reúnem depois do expediente e discutem e partilham leituras de obras de
referência sobre leitura e literatura.

Viagem pelo Mundo das Palavras. Escola Estadual Hortência Quintino de
Faria Botelho. Av. Olavo Bilac, 65, Vila Seabra, 11730-000; Mongaguá, São
Paulo. Tel.: 13 + 3448-1650. E-mail: e041622a@see.sp.gov.br A professora
responsável é Liliam de Freitas Barbieri. Av. São Paulo, 8472, Balneário
Jussara, 11730-000; Mongaguá, São Paulo.

Projeto criado em 2003, na Escola Estadual Hortência Quintino de Faria
Botelho, destinado a alunos de 5ª à 8ª séries do Ciclo II e Ensino Médio. Com
cerca de 500 alunos beneficiados por ano, foi criada a Hora da leitura, na primeira
aula de cada semana, na disciplina de Língua Portuguesa. No primeiro ano de
implantação do projeto, foram utilizados livros doados pela comunidade ou
trazidos pelos professores e pelo Jornal A Tribuna. Posteriormente, a escola
recebeu um acervo da Secretaria da Educação.
O projeto conta com duas fases: uma inicial, com leitura semanal livre
(livros, revistas e gibis) e uma segunda fase, com a leitura direcionada de contos,
poemas, jornais e imagens. Além dessas atividades previstas, são desenvolvidas
outras: excursão para a Bienal do Livro, produção de gibis e revistas,
correspondências entre escolas, etc.

Viajantes das Estrelas. Biblioteca Padre Anchieta, Escola Estadual Dr. João
Gabriel Ribeiro. Rua dos Expedicionários, 1080, Vila Pereira, 13720000; São
José do Rio Pardo, São Paulo. A responsável é a professora coordenadora
pedagógica Margarete Ferreira Guimarães.

Desde 1983, este projeto funciona na biblioteca da escola, que conta com
um acervo de 17.000 livros. Há empréstimos, quando são distribuídos 40 títulos
por turma, e os professores organizam o rodízio das obras entre os usuários. Os
livros são restaurados para atender à demanda. Para os alunos do ciclo II há um
horário fixo na sala de leitura, durante as aulas de português. A partir da 5ª série,
o aluno possui uma ficha que o acompanhará até o final da 8ª série.

5) Região Sul

Biblioteca Ambulante, Programa de Extensão da Biblioteca Municipal Dr.
Fritz Muller.

Fundação Cultural de Blumenau, Santa Catarina. Alameda

Duque de Caxias, 64, Centro, 89015-010; Blumenau, Santa Catarina. O
endereço da Fundação Cultural de Blumenau é Rua XV de Novembro, 161,
Centro, 89010-010, Blumenau, Santa Catarina. A responsável é a presidente
da Fundação Cultural de Blumenau, Marion Bubeck Willecke.

Programa de extensão da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller, que, desde
1977, roda a cidade de Blumenau e atende ao público das escolas isoladas do
município, oferecendo contato, empréstimos de livros de literatura e vivências.
Além das crianças beneficiadas, até o momento são 28 mil, a biblioteca ambulante
vai até o Asilo Casa São Simeão e até o Presídio Regional de Blumenau. Uma
Kombi adaptada com prateleiras vai até os locais, com funcionários da Biblioteca
Municipal que fazem empréstimos de livros aos interessados.
Em 2001, recebeu menção honrosa no 6º Concurso FNLIJ Os Melhores
Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil,

promovido, na ocasião, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
e pelo Programa Nacional de Incentivo à Leitura
Biblioteca Nacional

FNLIJ

PROLER da Fundação

FBN.

Atualmente, são 14 instituições (escolas, centros de educação infantil, asilo)
atendidas pela Biblioteca Ambulante. De 1977 até 2005, foram 30 instituições
beneficiadas, com um total de 90.793 empréstimos para crianças e jovens e 1.833
para adultos.

Carrossel de Letras, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Prefeitura de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Rua Berlim, 240, Centro,
93950-000; Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 3564-1277. E-mail:
pmdieduca@terra.com.br Site: www.doisirmaos.rs.gov.br A responsável é a
então Secretária de Educação, Cultura e Desporto Hilária Arnold Kreuz.

Programa desenvolvido no município Dois Irmãos, localizado na região do
Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul; lançado, oficialmente, em 2004. Ele foi
introduzido com um curso de capacitação para os professores do Ensino
Fundamental, o que contribuiu para a formação de leitura e literária dos docentes
que, mais tarde, seriam os responsáveis pela mediação de leitura entre os alunos
e os livros.
O programa habilita os professores a estimularem seus alunos a lerem
textos literários e a se manifestarem através de produções textuais. As atividades
são desenvolvidas nas 09 escolas municipais e envolvem cerca de 200
professores e 2.600 alunos. Desde o surgimento, o Carrossel de Letras integra
outros eventos da cidade, como a Semana do livro, a Feira do livro, a Semana da
Pátria, o Dia do Trabalhador, o Natal dos Anjos, o Seminário Municipal de
educação, etc.

Incentivo à Leitura e Preservação do Livro. Biblioteca Rui Barbosa da Escola
Estadual de Ensino Médio Silva Gama. A responsável é Ionice Matos de

Matos Ruiz. Rua Itaqui, 598, Cassino, 96205-150; Rio Grande, Rio Grande do
Sul. Tel.: 53 + 3236-4153 e 9135-8261.

O projeto Incentivo à Leitura e Preservação do Livro surgiu na biblioteca da
escola, com a chegada de uma bibliotecária. Trata-se de uma proposta a ser
desenvolvida, anualmente, de março a dezembro, com os cento e oitenta alunos
matriculados. Pretende-se abrir a biblioteca aos alunos, para a leitura e o
empréstimo de livros, bem como o manuseio de brinquedos. Além de uma
campanha de doação de livros e brinquedos, a biblioteca foi reestruturada para
receber os alunos.

Maria e o Livro Encantado. Peça Infantil de Teatro de Bonecos. O criador e
responsável é o ator e bonequeiro José Augusto Müller (Kika Müller). Av. Oy
Pavão, 510, Bairro Presidente Vargas, Camobi; Santa Maria, Rio Grande do
Sul. Tel.: 55 + 9118-0560. E-mail: fabricadesonhos1@yahoo.com.br

O espetáculo Maria e o Livro Encantado. Peça Infantil de Teatro de
Bonecos, com sua primeira apresentação em 2002, mostra as peripécias de uma
menina que não sabe ler, até encontrar um livro mágico; consiste num projeto de
leitura, de respeito à biblioteca, de alfabetização de adultos e de preservação do
nosso planeta. A montagem é executada pela Companhia de Teatro Fábrica de
Sonhos e tem sido levada às escolas municipais, estaduais, particulares e creches
da região central do Rio Grande do Sul. Em cada apresentação, com um público
aproximado de 100 crianças, é sorteado um livro.

Projeto Comunidade Leitora de WS Editor e autores associados. Caixa
postal: 21202, ACF Três Figueiras; 91310-000, Porto Alegre, Rio Grande do
Sul. Tel.: 51 + 3029-7018; 3029-7028; 3029-7461 e 3219-5939. E-mail:
vendas@wseditor.com.br Site: www.wseditor.com.br O responsável é o
editor Valmor Souza dos Santos. Rua Bernardo Pires, 494, 90620-010; Porto
Alegre, Rio Grande do Sul.

Tomando

como

pressuposto

que

a

formação

de

leitores

passa,

obrigatoriamente, pela cultura de comprar livros, o projeto foi criado em 2004 e já
atingiu cerca de 300.000 alunos. Foram 18.880 exemplares vendidos dos livros da
editora WS, em 2004 e 28.123, em 2005. É um programa comercial, de venda de
livros da editora a escolas e prefeituras de cidades diversas do Rio Grande do Sul.
Os autores das obras, na sua maioria, gaúchos, arcam com os custos de edição
dos livros e, com isso, a editora acredita que está profissionalizando o escritor.

Projetos

de

Dinamização

da

Leitura.

Escola

Municipal

de

Ensino

Fundamental Renato Pradi. A responsável é a auxiliar de biblioteca Marilaine
de Câmara Zanette. Rua Alvino Stein, 409, São Luís, 89253-630; Jaraguá do
Sul, Santa Catarina.

São projetos implantados na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Renato Pradi, pela direção, professores, auxiliar de biblioteca e coordenação.
Como a escola atende a cerca de 350 alunos, de Educação Infantil à 4ª série do
Ensino Fundamental, há quatro propostas que têm sido desenvolvidas desde
1999: A hora do conto, com atividades de teatro, fantoches, marionete, teatro de
sombras; Contação de histórias, com a apresentação de histórias; Mascote da
biblioteca, promoção de um concurso para a escolha do nome do mascote e
Estantes de leitura, instaladas no saguão da escola, com revistas para manuseio e
leitura.

Programa Jornal na Sala de Aula. A Razão Editora. Rua Paul Harris, 02, sala
02, 97015-530; Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tel.: 55 + 3222-5555. A
responsável é Antonela Silveira de Grandi.

Uma iniciativa do Jornal A Razão, lançado em 1993, com uma interrupção
de alguns anos, e retomado em 2004, o programa teve um convênio com a
Prefeitura Municipal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de 1994 a 1998 e em

2004. No início, funcionou como um projeto piloto em duas escolas municipais,
depois passou a circular para todas as escolas do município, atingindo, nas
diferentes fases, crianças e/ou jovens. Como foi encerrado o convênio com a
Prefeitura, o jornal continua a ser editado, às terças-feiras.
Conteúdos de interesse pedagógico e das atividades curriculares eram
veiculados nas edições, além de visitas à sede do jornal, com conversas e
discussões com as crianças e jovens e a equipe editorial. O programa foi
desenvolvido em três fases: a visita ao parque gráfico; a aplicação do projeto
Jornal na Sala de Aula e a criação do suplemento especial A Razão de Ler, com
trabalhos publicados da comunidade escolar.

Programas Inscritos: 66
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1) Região Centro-oeste

As Várias Leituras das Histórias em Quadrinhos: uma Abertura para o Texto
Literário. Gibiteca Estadual Jorge Braga. Agência Goiânia de Cultura Pedro
Ludovico - AGEPEL. Praça Cívica, 02, 74003-010, Setor Central, Goiânia,
Goiás. Tel.: 62 + 3201-4640. A responsável é Cléa Regina Muniz de Brito da
Silveira Aires. Rua 10, Q. 44, L. 33, n. 277, apto. 504, Condomínio Fuad Assi,
Centro, 74030-010, Goiânia, Goiás. Tel.: 62 + 3213-3183 e 9624-0354. E-mail:
cleareginamuniz@hotmail.com

As Várias Leituras das Histórias em Quadrinhos: uma Abertura para o Texto
Literário é o título da monografia da responsável pelo projeto de histórias em
quadrinhos. O Gibiteca Itinerante/Biblioteca Ambulante, projeto de incentivo à
leitura através dos quadrinhos, começou a ser executado em parceria com a
Gibiteca Estadual Jorge Braga e a Biblioteca Estadual Pio Vargas, de 1999 até
2005. Ao receber os alunos na Gibiteca, o projeto era apresentado, antes das
atividades de leitura de histórias e manuseio e leitura dos gibis.
O projeto foi aplicado em mais de 11.000 alunos das redes de ensino
públicas e privadas de Goiânia e de vários municípios goianos. Participou de
diversas atividades culturais, como Feira do Livro, Bienal do Livro e ações
desenvolvidas pelo SESI e Rede Globo de Goiás. Atualmente, a idealizadora e
executora do projeto continua a desenvolvê-lo como voluntária.

Brincando de Biblioteca com Programa Literário. QNA 07, casa 20, 72110070; Taguatinga, Distrito Federal. A responsável é Dinorá Couto Cançado.
Tel.:

61

+

3562-8066

e

9970-1366.

Fax:

61

+

3352-1362.

E-mail:

dinoracouto@bol.com.br e dinoracouto@gmail.com

Brincando de Biblioteca com Programa Literário iniciou-se em 2002, com
três oficinas experimentais, apoiadas pelo Projeto Arte por toda Parte da
Secretaria de Cultura do Distrito Federal - DF. Em 2003, o projeto, inscrito no
Fundo da Arte e da Cultura, conseguiu aprovação para o atendimento de 14
escolas. E em 2004, bem como em 2005, houve a aprovação de 12 escolas.
Finalmente, em 2006, o público dobrou.
O projeto consiste numa série de oficinas ministradas na rede pública de
ensino do DF. Setenta e duas obras de literatura infantil são distribuídas em seis
mini-bibliotecas (caixas criativas) e os alunos participantes lêem, planejam e
apresentam um programa literário. Ele é apoiado pelo Fundo da Arte e da Cultura
- FAC, da Secretaria de Cultura do DF.
41 escolas já foram beneficiadas, desde o início do projeto, 2.000
participantes do ensino fundamental em 14 cidades do DF, em quatro feiras do
livro de Brasília. Alguns resultados alcançados: construção de mini-bibliotecas nas
escolas, melhoria nas produções literárias e na prática da leitura, reforço na
educação inclusiva, dentre outros.

Conquistando Leitores: Compreendendo e Transformando nossa Realidade.
Fundação Bradesco. Escola de Educação Básica e Profissional de
Bodoquena. 79380-000; Miranda, Mato Grosso do Sul. A responsável é
Fabiana Pereira Garcia de Figueiredo.

O trabalho de incentivo à leitura teve início com os alunos da 1ª série do
Ensino Fundamental, em 2004. As crianças que chegam à escola são oriundas
das fazendas da região do pantanal e trazem consigo experiências vivenciadas
com os pais e nenhum conhecimento de mundo letrado. Um dos múltiplos

desafios da escola é fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente e a
estabelecer uma relação prazerosa com os livros, para agirem com autonomia nas
sociedades letradas. Atualmente, na escola e ao longo da etapa fundamental,
dedicam-se várias horas por semana ao trabalho com a leitura.
A Biblioteca de Classe foi implementada em cada sala para atender desde
os alunos de Educação Infantil aos da 4ª série do Ensino Fundamental. É
chamada de caixa mágica pelos alunos, são feitos empréstimos de livros
diariamente para a leitura em sala de aula e no alojamento. A leitura na Biblioteca
da Escola é uma rotina que acontece desde 2000. Depois de lida a obra, é feita
uma avaliação da mesma e uma atividade como dramatização, reconto oral ou
escrito.

Julgamento de Personagens de Obras da Literatura Brasileira. Colégio
Estadual Moisés Nunes Bandeira. Rua 05, quadra 07, lote 04, Cidade Alta;
73770-000, Alto Paraíso de Goiás, Goiás. O responsável pelo projeto é o
professor Cícero Abílio Ferreira.

O projeto vem sendo executado desde 2004, dentro do conteúdo de Língua
Portuguesa. São realizados julgamentos, uma espécie de embate jurídico-literário,
durante as aulas, de 1ª à 3ª séries do Ensino Médio. Cada julgamento é executado
em, no mínimo duas aulas, perfazendo um total de 100 minutos. Um aluno, para
fazer o julgamento, deverá ler, no mínimo, quatro livros por ano, ou seja, um em
cada bimestre letivo.
Para a realização dos julgamentos, os alunos, depois de lerem as obras da
Literatura Brasileira, desenvolvem a análise, a caracterização dos personagens, a
época e o cenário das histórias, num trabalho entregue ao professor. Há a
exibição de alguns filmes adaptados das histórias lidas.

Lendo e Aprendendo na Sala de Leitura. Escola Municipal Lázara Falqueiro
de Aquino. Rua São Pedro, s/n, Cavalhada, 78200-000; Cáceres, Mato
Grosso. A responsável é Maria Zuleida Ribeiro Pereira da Silva. Rua Ana

Fontes, 171, Cavalhada, 78200-000; Cáceres, Mato Grosso. Tel.: 65 + 32210522.

O projeto Lendo e Aprendendo na Sala da Leitura é desenvolvido na Escola
Municipal Lázara Falqueiro de Aquino, localizada no centro da cidade de Cáceres.
Algumas das ações desenvolvidas com os alunos são: leitura individual e coletiva;
produção de textos; grupos de leitura; roda de conversa ou de leitura. São feitas
apresentações culturais, com o objetivo de apresentar as produções dos alunos à
comunidade: redações, encenações, desenhos livres e pinturas, criadas a partir
das leituras e na Sala de Leitura.

Minutos de Leitura. Programa de Leitura da Biblioteca do Colégio Estadual
Manoel Vilaverde. Rua Goiás, quadra 17, lote 1, Vila Lucimar I, 75400-00;
Inhumas, Goiás. A responsável é Maria Aparecida Rodrigues de Souza. Rua
Porto Alegre, quadra 6, lote 8, Vale das Goiabeiras, 75400-000; Inhumas,
Goiás. Tel.: 62 + 3511-2403. E-mail: cirosou@bol.com.br

O programa, implantado em 2002, é desenvolvido pela Biblioteca Domingos
Garcia Filho (BDGF) do Colégio Estadual Manoel Vilaverde. Além de oferecer um
momento dedicado à leitura, anualmente, com a participação de toda a
comunidade escolar, promove a interdisciplinaridade escolar e dissemina a leitura
como meio de cultura e necessidade social. As atividades compreendem palestra
e oficinas ministradas por escritores e profissionais ligados às artes, à literatura e
à educação. Cada atividade, cuja duração é de noventa minutos, termina com um
desempenho.
Alguns dados importantes: são realizadas cinco oficinas de literatura por
ano, 65% das pessoas que participam do programa passam a freqüentar a
biblioteca e a aquisição de títulos de livros beneficia 1.000 alunos.

Projeto Clube da Leitura. Um Livro nas Mãos, Muitas Idéias na Cabeça.
Projeto Gincana da Leitura. Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra. Rua

Venezuela, 611, Jardim São João, 78575-000; Juara, Mato Grosso. Tel.: 66 +
3556-2097.

E-mail:

escola.bezerra@ig.com.br

A

responsável

é

Marli

Solangela Tardio. Rua Jorge Amado, 35, Jardim São João, 78575-000; Juara,
Mato Grosso. Tel.: 66 + 3556-3070. E-mail: escola.bezerra@ig.com.br

O Projeto Clube da Leitura. Um Livro nas Mãos, Muitas Idéias na Cabeça,
com início no ano de 2001, atende a todos os estudantes do Ensino Fundamental
da Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra, inclusive os alunos portadores de
necessidades especiais. Há um acervo para empréstimo, que os alunos podem
retirar e levar para leitura em casa. Todos os alunos freqüentam a sala de leitura
(biblioteca), uma vez por semana, num período de quarenta minutos,
acompanhados pelos professores das turmas, além de poderem usá-la no horário
do recreio. O Clube da Leitura não é uma extensão da sala de aula, mas um
espaço destinado à livre escolha de livros e à leitura. Há um painel, organizado
pela bibliotecária, que traz informes, recortes, resenhas de livros, ou seja, um
material que divulga os livros, os autores e a leitura.
Um outro projeto da escola é o Gincana da Leitura, criado em 2002, que
pretende proporcionar uma maior interação dos estudantes com os textos lidos.
Após as leituras dos livros feitas pelos alunos, são criados trabalhos (peça de
teatro, desenhos, recriação de texto, dança, reciclagem, canto...) para serem
apresentados na gincana, a uma comissão julgadora.

2) Região Nordeste

Contação de Histórias e Eventos Literários no Cotidiano Escolar. Colégio
São Paulo. Rua Luiz Portela da Silva, 628, Itaigara, 41815-290; Salvador,
Bahia.

Tel.:

71

+

csp@colegiosaopaulo.com.br

2107-4600
Site:

e

2107-4656.

E-mail:

www.colegiosaopaulo.com.br

A

responsável é Maria Regina Campana Leite. Rua Ceará, 1192, apto. 101,

Pituba, 41830-451; Salvador, Bahia. Tel.: 71 + 3248-0627; 3240-9713 e 91456627. E-mail: campana@cpunet.com.br

O projeto, iniciado em 2002, realiza contação de histórias nas aulas de
Língua Portuguesa, para os alunos da Classe de Alfabetização até à 8ª série do
Colégio São Paulo. A contadora de histórias se apresenta na sala de aula,
biblioteca, sala de leitura e no quiosque, utilizando adereços como avental com
bolsos, marionetes, carrinho de feira com fitas guizos, etc. O livro adotado remete
a outras obras que são apresentadas aos alunos e também há temas que
norteiam as histórias escolhidas (Copa do Mundo, por exemplo). Há o registro de
todas as histórias contadas, que já preencheram cinco cadernos.

Leitura,

Motivação

e

Ação:

Descobrindo

o

Prazer

da

Leitura

na

Re(construção) da Linguagem Verbal. Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco. A responsável é Ilka de Carvalho Cedrim.
Avenida Paulina Maria Mendonça, 1073, Mangabeiras, 57037-110; Maceió,
Alagoas. E-mail: icedrim@gmail.com

Projeto desenvolvido com os alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino
Fundamental e com alunos do Ensino Médio da Escola de Educação Básica e
Profissional da Fundação Bradesco, desde 2003. É acompanhado pela professora
de Língua Portuguesa, com o apoio dos bibliotecários e sob a coordenação dos
orientadores da escola. Há atividades diárias e quinzenais, além de outras em
datas comemorativas, eventos e participação em concursos. Os alunos têm livre
acesso à biblioteca escolar para o manuseio de livros e de periódicos ou para o
empréstimo de livros.
Após a leitura, é realizado um encontro entre os alunos para socializarem
as experiências e impressões. São feitos debates sobre os temas transversais
identificados nas obras e produções de textos relativas às leituras realizadas.

Programa de Incentivo à Leitura da Biblioteca do Porto Digital. Rua do Apolo,
181, Bairro do Recife, 50030-220; Recife, Pernambuco. Tel.: 81 + 3419-8000;
Fax:

81

+

3419-8001.

E-mail:

portodigital@portodigital.org

Site:

www.portodigital.org Biblioteca do Porto Digital. Rua Barbosa Lima, 149,
Loja 07, Térreo, Bairro do Recife, 50030-917; Recife, Pernambuco. Tel.: 81 +
3224-0457. As responsáveis pela biblioteca são Maria das Graças Vieira Lins;
e-mail: gralins@portodigital.org e Andréa Batista de Souza; e-mail:
andréa@portodigital.org

O Porto Digital é o resultado do ambiente de inovação, localizado em uma
área histórica e degradada no Recife, que se consolidou em Pernambuco nas
últimas décadas. É um pólo de tecnologia, voltado para o desenvolvimento
econômico e social. Em uma região atrativa para a instalação de instituições e
empresas, algumas universidades e governos fomentaram mudanças econômicas
e sociais que têm gerado empregos e renda.
Além de diversos projetos e ações, há a Biblioteca do Porto Digital, que é
comunitária e de caráter público. Ela foi criada há quatro anos, para atender
prioritariamente aos moradores da Comunidade do Pilar, antiga Favela do Rato,
localizada no entorno do Bairro do Recife, que abriga oito bibliotecas, das quais
apenas a do Porto presta serviços de empréstimo ao público. Essa comunidade,
desagregada e nômade, habita no bairro de maior referência histórica para o
turismo e que é atração de negócios de base tecnológica e não expressa o
sentimento de pertencimento ao bairro, desconhecendo o valor dos bens culturais.
A Biblioteca atende também aos funcionários e familiares das empresas de
tecnologia e desenvolve atividades de leitura, oficinas e cursos, que utilizam
diferentes linguagens artísticas como suporte: a literatura, a música, o teatro, as
artes plásticas. Diversos projetos já foram desenvolvidos, como: Memória Cultural,
Visitas guiadas à Biblioteca, Passeio Histórico-cultural, Tá na hora da História.
Após 4 anos de instalação, a Biblioteca é legitimada também pela Comunidade
Acadêmica que envia bolsistas do curso de Biblioteconomia/UFPE para estágios

supervisionados e também há alguns projetos da Universidade Federal de
Pernambuco e de outras instituições em parceria com o Porto Digital.

Projeto Leitura viajando com as Palavras. Escola SESI Pe. Azarias Sobreira
Educação Básica. Núcleo de Negócio SESI de Juazeiro do Norte. Rua José
Marrocos, 2265, Romeirão, 63050-240; Juazeiro do Norte, Ceará. Tel.: 88 +
3571-5040;

Fax:

88

+

3571-2333.

E-mail:

azariassobreira@azariassobreira.seduc.ce.gov.br A responsável pelo projeto
é a professora Maria Socorro Alexandre Leite.

Projeto desenvolvido na Escola SESI Pe. Azarias Sobreira, em 24 turmas,
beneficiando um total de 1504 alunos. Utiliza produções orais e escritas dos
alunos de 1ª à 8ª séries, criando um jornal da escola e livros coletivos. Iniciado há
dois anos atrás, o projeto é desenvolvido juntamente com os professores das
turmas. Algumas atividades aplicadas: oficina de reconto e de lendas regionais;
concursos de redação; leitura de livros infantis e juvenis; jornal da escola com
publicação de textos diversos e oficinas de textos literários. Pretende-se dar
continuidade ao projeto por tempo indeterminado.

Projeto Pesquisa e Leitura, da ONG História Viva. Av. Presidente Tancredo
Neves, 124, sala 01, Centro, 55560-000; Barreiros, Pernambuco. Tel.: 81 +
3675-1505 e 9986-3332. E-mail: historiaviva@bol.com.br. O responsável é
Charles George Barros dos Santos.

O Projeto Pesquisa e Leitura, criado pela ONG História Viva, foi lançado em
2005/2006 para atender aos sujeitos com dificuldades no exercício da leitura e da
escrita. O público beneficiado foi selecionado entre alunos de projetos internos da
ONG História Viva, a saber: adolescentes em estado de vulnerabilidade social;
alunos envolvidos nas Oficinas de Teatro e de Dança; alunos do Curso Básico de
informática; idosos; alunos com necessidades especiais e crianças de rua.

Há, atualmente, um atendimento a cerca de 300 alunos que consultam,
diariamente, a biblioteca, constituída de um acervo de 1.500 títulos. Os 30 alunos
selecionados para participarem do projeto recebem livros emprestados para a
leitura e a preparação de atividades.

Projeto Viagens no Mundo da Leitura. Vila Monte Alegre, 55670-000; São
Joaquim do Monte, Pernambuco. Tel.: 9646-8937. A responsável é Veita
Marrara Silva.

O Projeto Viagens no Mundo da Leitura foi criado por uma estudante do
curso de Magistério, para utilizar obras literárias para crianças. O Projeto será
desenvolvido até 20/03/2008.

Semeando nas Escolas. A responsável é Alda Andréia Therkovsky. Caixa
Postal 109, Centro, 45810-000; Porto Seguro, Bahia. Tel.: 73 + 3288-3554 e
9199-3688. E-mail: aldaandreia@uol.com.br

Semeando nas Escolas consiste em oficinas de leituras vinculadas ao
cultivo de sementes da flor Margarida, trabalho que transforma salas de aulas em
laboratórios de mudas, ao mesmo tempo, os textos sensibilizam os leitores para a
preservação e o cultivo. As ações se iniciaram em 2000, em Porto Seguro e foram
desenvolvidas também nas cidades: Colatina e Vitória, Espírito Santo; São Paulo,
São Paulo; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Belo Horizonte, Minas Gerais e
Brasília, Distrito Federal. Há o livro Margarida no jardim, de autoria da responsável
pelo projeto, que tem sido trabalhado.

3) Região Norte

Projeto Clube de Leitura Amigos do Livro. Escola de Canuanã, Fazenda
Canuanã, Zona Rural, 77470-000; Formoso do Araguaia, Tocantins. A

responsável é Nilza Alves de Azevedo Castro. Escola de Canuanã, Fazenda
Canuanã, Zona Rural, 77470-000; Formoso do Araguaia, Tocantins. Tel.: 63 +
3339-1089.

O Projeto Clube de Leitura Amigos do Livro, com funcionamento na Escola
de Canuanã desde 2002, é desenvolvido pelos alunos da 5ª série e coordenado
pela professora de Língua Portuguesa e acompanhado pelas orientadoras.
Criaram um regulamento, com os direitos e deveres dos sócios. A divulgação do
Clube é feita por meio de cartazes, da Rádio Educativa Virtual e do Jornal Bate
Papo de Escola.
O regulamento do Clube serve de orientação para todo o funcionamento
dos empréstimos e leituras e envolvimento das pessoas, como a inscrição de
sócios (cada sócio deve inscrever três outros sócios); o desenvolvimento de
atividades (após a leitura de uma obra deve ser feito um resumo da mesma) e a
apresentação de trabalhos que são feitos. Ao final de cada mês, são organizados
murais nos pátios, com as sínteses dos livros da Biblioteca de Classe para os
alunos de 1ª à 4ª séries, de 5ª à 8ª séries e do Ensino Médio. Ao final de cada
bimestre, os professores, juntamente com os alunos do Ensino Médio, organizam
um livro de resenhas das obras.

Iluminando Caminhos

Sala de Leitura. Escola Estadual de Ensino

Fundamental Capitão Godoy. Avenida Cândido Rondon, 1379, São José,
Guajará-Mirim, Rondônia. Tel.: 69 + 3541-2061. A responsável é Angélica
Maria Rodrigues Justiniano. Avenida 13 de Setembro, 2002, São José,
Guajará-Mirim, Rondônia. Tel.: 69 + 3541-4772.

Projeto que desenvolve práticas de leitura na biblioteca (sala de leitura),
dirigida aos alunos de 1ª à 8ª série do Ensino Fundamental da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Capitão Godoy. Há diversas atividades sendo realizadas,
como: dramatização, hora da poesia, leitura em voz alta, sessões de leitura livre.
Além disso, o acervo e o espaço da biblioteca têm sido organizados. Em 2005, o

Iluminando Caminhos

Sala de Leitura foi desenvolvido em sala de aula, com

cada turma, sendo utilizadas leituras de livros, recortes de revistas e de jornais.

Implantação de Sala de Leitura

Quem Lê, Aprende Mais e Escreve Melhor.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Otino de Freitas.
Rua Cassiterita, 4608, Conjunto Marechal Rondon, Flodoaldo Pontes Pinto,
78908-130;

Porto

Velho,

Rondônia.

Tel.:

69

+

3222-5808.

E-mail:

joseotino@hotmail.com A responsável é Sonia Maria Angeli Nucini. Rua do
Diamante, 4429, Quadra 5, Conjunto Marechal Rondon, 78908-080; Porto
Velho, Rondônia. Tel.: 69 + 3222-3979. E-mail: sonianucini@hotmail.com

O projeto da Sala de Leitura teve início em 2000, a partir de uma idéia da
professora de Língua Portuguesa e Literatura. Os professores tinham dificuldade
em trabalhar livros de literatura com os alunos, pois eles não podiam adquiri-los.
Logo, criaram a Sala de Leitura, com recursos do Programa de Apoio Financeiro
PROAFI e têm promovido eventos como as festas juninas, envolvendo a
comunidade. Além disso, tem sido realizado um projeto de arrecadação de livros,
o Gincana do Livro, que faz parte do calendário escolar. A escola também recebe
os acervos distribuídos pelo FNDE, do MEC, e doações de professores.
A visita dos alunos à Sala de Leitura costuma ser feita na hora do recreio,
de aula vaga ou da aula de Língua Portuguesa, quando os livros são retirados
para a consulta e o empréstimo. Em 2004, as preferências de leituras dos alunos
foram tema de uma monografia, feita por uma professora no curso de Pósgraduação em Lingüística Aplicada.

O Prazer de ler ultrapassa o Tempo. Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 300,
Angelim, 68625-970; Paragominas, Pará. Tel.: 91 + 3729-3916. E-mail:
paragominas@fundacaobradesco.org.br A responsável é Gisele Sartori.
Rodovia Br 010, Transul, s/n, 68625-000; Paragominas, Pará. Tel.: 91 + 37381419. E-mail: gsartori@fundacaobradesco.org.br

Desde 1997, a Unidade Escolar Fundação Bradesco de Paragominas vem
desenvolvendo vários trabalhos de leitura, como o Clube de Leitura, uma escala
de atividades de leituras e estudos elaborados pela bibliotecária em conjunto com
as professoras, que oferece visitas à Biblioteca para as crianças de 1ª à 4ª séries
do Ensino Fundamental. A partir de 2004, foi implantada a Biblioteca de Classe
para esse público, com 90 exemplares de títulos diferentes e autores diversos.
Muitas atividades são desenvolvidas ao longo do ano letivo com os alunos:
Semana

Literária,

Gincana

Literária,

Júri

Simulado,

Rodas

de

Leitura,

Dramatizações, Recital, Paródias, etc. Em janeiro de 2005, foi elaborado o Plano
de Leitura, um quadro de leituras obrigatórias, para que os alunos tenham contato
com diferentes obras e autores. Também é desenvolvido um trabalho com os
alunos da 2ª série do Ensino Médio, com autores do Romantismo brasileiro, com
performances e atividades correlatas.

Projeto

Campeonato

Sala

de

Leitura.

Escola

Estadual

de

Ensino

Fundamental Marizeti Mendes de Oliveira. Associação de Pais e Professores
da E. E. E. F. Marizeti Mendes de Oliveira. Rua Domingos Linhares, nº 450,
Centro, 78995-000; Vilhena, Rondônia. Tel.: 69 + 3322-3866. Os responsáveis
são: José Osmani da Cunha Rufino, presidente da APP e Francisca
Domingos de Souza, diretora da escola. Rua Gonçalves Dias, 538, Centro,
78995-000; Vilhena, Rondônia. Tel.: 69 + 3321-1156.

O projeto vem sendo desenvolvido desde 1995, atualmente com 14 turmas,
num total de 398 alunos. As turmas têm duas horas semanais destinadas à leitura,
momento chamado aula de leitura (leituras compartilhadas, leitura individual
silenciosa e em voz alta para a turma). Alguns alunos lêem mais de cinco livros
em uma hora. Há um envolvimento da equipe gestora, pedagógica, Associação de
Pais e Professores e da comunidade escolar.
Após ler cada obra, o aluno interpreta, com as próprias palavras, o que leu
ou relata parte da história. As leituras são computadas para a verificação ao final

do campeonato, quando os alunos e turmas que mais leram são premiados com
medalhas de ouro, prata e bronze.

Projeto Contadores de Histórias. Escola Estadual de Ensino Fundamental
Marechal Duque de Caxias. Avenida Farquar, 1969, Arigolândia, 78900-000;
Porto Velho, Rondônia. Tel.: 69 + 3043-1214. A responsável é Maria Antonia
Fernandes da Silva. Estrada de Santo Antonio

Travessa Belizário Pena,

192, Triângulo, 78916-610; Porto Velho, Rondônia. Tel.: 69 + 3221-3249 e
9906-0334. E-mail: mariantonia.fernandes@hotmail.com

Projeto desenvolvido desde 2000, na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Marechal Duque de Caxias, que envolve os alunos do segundo ciclo
do Ensino Fundamental como executores (de 5ª à 8ª série), isso é, contadores e
leitores de histórias e os alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental (de
1ª à 4ª série) como beneficiados, ouvintes das histórias. O grupo Contadores de
Histórias do Duque de Caxias reúne cerca de 20 alunos, orientados pela
professora e, a cada bimestre, promove uma sessão de sessenta minutos com um
primeiro momento (trinta minutos) de contação de histórias, com leituras
dramatizadas, peças de teatro, teatro de fantoches, brincadeiras e músicas. O
segundo momento da sessão (trinta minutos) é destinado à leitura.
O acervo de aproximadamente 200 obras de literatura infantil e juvenil, fruto
de doação de alunos e de editoras, é posto à disposição dos estudantes para
leitura, manuseio e empréstimo. Atualmente, as apresentações acontecem na
videoteca, que comporta sessenta estudantes. O grupo de contadores está
presente em outros projetos desenvolvidos pela escola, como as datas
comemorativas. Também contribui com outro projeto de incentivo à leitura da
escola, No meu caminho há sempre um livro, que consiste em um mutirão de
leitura envolvendo toda a comunidade escolar.

Projeto Sala das Leituras. Escola Estadual Professor Lucimar Amoras Del
Castillo. A responsável é Maria José Taborda do Nascimento Figueira. Av.

Almirante Barroso, 2125, Santa Rita, 68906-360; Macapá, Amapá. Tel.: 96 +
3242-9802 e 96 + 3212-5221.

O projeto surge em 2004, quando chegam, à escola, duas caixas com 144
livros do PNBE/2003, Literatura em Minha Casa. Inicialmente, seria criado um
espaço para os livros, mas, na medida em que as coisas foram acontecendo,
ações de promoção da leitura passaram a existir, como a inauguração da Sala das
Leituras, com as visitas dos alunos e professores e os empréstimos de livros.
Em 2005, de acordo com a avaliação do projeto, cerca de 500 alunos
tornaram-se leitores ativos; foram feitos 2.547 empréstimos e 80 livros recebidos
como doação. Há uma premiação com diplomas e agendas aos alunos leitores
destacados.

Projeto Sala de Leitura. Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio
Bianco. Rua Rio Amazonas, 01518, Jardim Presidencial, 78960-000; JiParaná, Rondônia. Tel.: 69 + 3421-1301. A responsável é Maria José Araújo
Martins. Rua 13 de Setembro, 125, 78960-000; Ji-Paraná, Rondônia.

Projeto de Sala de Leitura voltado a alunos do primeiro segmento do Ensino
Fundamental, em funcionamento há mais de cinco anos, na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Antônio Bianco. Fazem parte das ações do projeto:
empréstimos de livros, apreciação de livros, discussão sobre livros lidos, produção
de textos, dramatizações, revisão de textos selecionados, leitura pelo professor,
sessões de vídeo e ainda os projetos Ruth Rocha e Jornal Mural.
O projeto Ruth Rocha, baseado em cerca de 20 obras da autora, trabalha o
conto e o reconto de histórias infantis. Além da leitura das obras, são realizadas
atividades de dramatizações e ilustrações. O projeto Jornal Mural consiste na
utilização de jornal para leitura e discussão entre os alunos e, posteriormente,
construção de um jornal mural voltado à comunidade escolar. A atualização do
jornal mural, feita pelos alunos, é quinzenal. Outro projeto desenvolvido é O
contador de histórias, com alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, cuja

professora titular estimula a prática de produção de textos, valorizando as histórias
da oralidade.

Projeto Sala de Leitura da Rede Pública. Escola Estadual Professor Darci
Ribeiro. Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, Governo do Estado de
Roraima.

Vila Moderna BR 210, KM 30, 69370-000; São Luiz do Anauá,

Roraima. Tel.: 69 + 3533-1038. A responsável é Miriam Barbosa de Sousa
Silva.

Trata-se de uma proposta de promoção da leitura na sala de leitura da
Escola Estadual Professor Darci Ribeiro. A professora responsável se dispõe a
criar um espaço, prazeroso para a leitura e troca de experiências, voltado aos
alunos. Nota-se a inexistência de recursos materiais e humanos para a realização
do projeto.

Quem vê, vai Longe. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Joaquim Pereira da Rocha. Av. José Lopes de Oliveira, 3647, Centro, 78948000; Machadinho D Oeste, Roraima. Tel.: 69 + 3581-2347. As responsáveis
são as professoras Aparecida Batista Ribeiro e Petronilha Almeida Veloso.

Projeto desenvolvido nas séries do Ensino Fundamental: 5ª à 8ª e nas
séries do Ensino Médio: 1ª à 3ª da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Joaquim Pereira da Rocha. Criado em 2001, o projeto realiza diversas
ações, que foram sendo incorporadas ao planejamento, tais como: encontros de
leitura na Praça Municipal; premiação aos estudantes que leram mais de 10 obras;
premiação com certificados aos professores pela participação; exposições de
cartazes, poemas, pinturas, etc. A Biblioteca Escolar funciona em três turnos e
oferece empréstimos de livros e grupos de estudos.

4) Região Sudeste

Abracadabra

Lendo e Escrevendo pela Cidadania. Escola Municipal

Professora Leonilda Montandon

CAIC. Av. José Severino de Aguiar, 155,

Ana Pinto de Almeida, 38181-086; Araxá, Minas Gerais. Tel.: 34 + 3691-7107.
E-mail: caic_araxa@yahoo.com.br A responsável é Lourdes de Paula Cruz.
Rua Mal. Deodoro, 723, Alvorada, 38180-006; Araxá, Minas Gerais. Tel.: 34 +
3661-5681.

O projeto Abracadabra, criado em 2004, é desenvolvido na Escola
Municipal Professora Leonilda Montandon, que atende a uma clientela de
população desfavorecida do município de Araxá. A escola funciona nos três
períodos, da classe introdutória à 8ª série do Ensino Fundamental. A Caioteca
Biblioteca da escola - é coordenada pela regente de biblioteca que atende cerca
de 550 crianças, na faixa etária de 6 a 11 anos, distribuídas em 15 turmas. No
período de 2004 a 2006 foram adquiridos 1524 exemplares de livros.
Algumas atividades que têm sido aplicadas com freqüência: contação de
histórias, empréstimos de livros, diário literário, parada literária. Para a aquisição
dos livros, alguns movimentos são feitos como busca de padrinhos literários e
apresentações dos alunos com arrecadação de pequenas quantias financeiras
utilizadas para a compra de acervo. As ações do projeto ultrapassam os muros da
escola, levando as crianças às ruas e às praças, aos órgãos públicos e ao
comércio, quando elas divulgam a leitura e os livros.

A Leitura contribuindo para a Valorização da Vida e o Fortalecimento da
Cultura da Paz, Programa Educacional de Resistência às Drogas-PROERD.
Escolas municipais e estaduais de Turmalina. Prefeitura Municipal de
Turmalina. Av. Lauro Machado, 230, centro, 39660-000; Turmalina, Minas
Gerais. Os responsáveis pelo projeto são: o instrutor Valdecir Gonçalves
dos Santos, Rua Capelinha, 12, Centro, 39660-000; Turmalina, Minas Gerais;
tel.: 38 + 3527-14 04 e 9104-5914; e-mail: lipyanna@yahoo.com.br e a
coordenadora pedagógica Eunice Paz, Rua Santa Catarina, 38, 39660-000,

Turmalina, Minas Gerais; tel.: 38 + 3527-2478 e 9124-2788; e-mail:
nicypaz@yahoo.com.br

O projeto, implantado em 2004, que faz parte do Programa Educacional de
Resistência às Drogas

PROERD, atende 100% dos alunos matriculados na 4ª

e/ou 6ª séries do Ensino Fundamental do Município. Consiste numa ação conjunta
entre o policial militar devidamente habilitado, denominado instrutor Proerd,
professores, diretores, especialistas da educação, estudantes, pais e comunidade,
no sentido de usar a leitura como instrumento de prevenção e redução do uso
indevido de drogas e da violência entre os estudantes. As aulas ministradas
relacionam o conteúdo às experiências e aos entendimentos pessoais das
crianças e adolescentes, estimulando a produção de textos, participação em
oficinas de leitura, desenhos e slogans sobre os males causados pelo uso das
drogas.
O projeto conta com a parceria da ACESITA ENERGÉTICA, Prefeitura
Municipal de Turmalina, Projeto REALidade Realizando Sonhos (financiado pelo
Banco Real) e comunidade local. O programa é semestral, com duas aulas
semanais, na presença do professor regente da turma. Todos os livros, revistas,
textos, CDs, fotos e fitas de vídeo recomendadas aos pais e alunos encontram-se
à disposição na sala da PROERD, no Quartel da Polícia Militar de Turmalina.

A Leitura nas Séries Iniciais: Leitura Divergente. Fundação Bradesco. Praça
Pedro Salgado, s/nº, Vila Campesina, 06023-180; Osasco, São Paulo. Tel.: 11
+ 3684-4738. E-mail: luizroberta@uol.com.br A responsável pelo programa é
a professora Roberta Felix Migliani de Souza. Rua Professor Henrique
Morize, 173, Vila Osasco, 06080-190; Osasco, São Paulo.

O projeto A Leitura nas Séries Iniciais: Leitura Divergente, criado em 2003,
trabalha em cada semestre com um livro escolhido, a exemplo de contos de Oscar
Wilde e Ana Maria Machado. São desenvolvidas atividades antes, durante e após
a leitura das obras, como perguntas, discussão com os alunos e recapitulação

oral. Gibis também são oferecidos às crianças. Há um acervo em cada sala de
aula, denominado Biblioteca de Classe, disponível para o uso dos alunos.

ACIEPE

Contação de Histórias para Crianças, Adolescentes, Jovens e

Adultos como Instrumentos de Reconstrução da Sociedade. Universidade
Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas,
Departamento de Letras, Rodovia Washington Luis, km 235, caixa postal 676,
13565-905; São Carlos, São Paulo. Tel.: 16 + 3351-8358. A professora
responsável é Irene Zanette de Castañeda; Rua 13 de Maio, 1401, 13560-647,
São Carlos, São Paulo. Tel.: 16 + 3371-5684. E-mail: Irene@power.ufscar.br

O projeto ACIEPE (Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e
Extensão) de contação de histórias, no Departamento de Letras, da Universidade
Federal de São Carlos, tem sido desenvolvido nos períodos de abril a julho de
2003, 2004, 2005 e 2006. Dispõe, aproximadamente, de 30 integrantes de
diferentes cursos da UFSCAR e instituições. Os alunos participantes têm contado
histórias, cuja temática relaciona-se a vários tipos de preconceitos existentes entre
as crianças.
Já foram atendidas cerca de 2.500 crianças, tendo a Literatura não só como
fonte de prazer, de incentivo à leitura, mas como um instrumento transformador da
sociedade.

Biblioteca Aberta. Centro Cultural Vila Lage. Travessa Bernardina, 133,
24426-250; São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2624-1925. A responsável
é Maria da Graça Costa Velho de Abreu.

A Biblioteca Roberto da Costa Velho, inaugurada em 2004, faz parte da
Associação Centro Cultural Vila Lage. Possui, atualmente, um acervo aproximado
de 800 títulos, os quais abrangem diversas áreas do conhecimento. A biblioteca,
com destaque na região onde se localiza, oferece diversas atividades culturais e

serviços à comunidade, inclusive aos jovens em situação de risco social. Ela se
mantém por doações e trabalho voluntário.
O projeto Biblioteca Aberta se desenvolve em três atividades separadas e
independentes: Noite Poética (apresentações semanais, aos sábados, à noite,
com declamações de poemas), Conto e Encontro (leitura de livros infantis e
juvenis, às quartas-feiras, de noite) e o funcionamento normal e rotineiro da
biblioteca, com oferecimento de obras para leitura, pesquisa e empréstimo
domiciliar. Mantém, também, uma exposição permanente do Clube de Astronomia
de São Gonçalo e Niterói. Oferece à comunidade cursos de pintura em tecido,
bateria, violão e desenho básico, além da exibição de vídeos e ginástica para a
terceira idade.

Bibliotecando.

Escola

Municipal

João

Pinheiro.

Rua

Padre

Manoel

Bernardes, 303, Alto dos Pinheiros, 30530-470; Belo Horizonte, Minas Gerais.
A responsável é Valéria Felicidade da Silva Góes. Rua João de Carvalho, 225,
Dom Bosco, 30850-240; Belo Horizonte, Minas Gerais.

Bibliotecando é um projeto piloto criado em 1999, para atender aos alunos
do 2º Ciclo do Ensino Fundamental. Ele se efetiva através da realização de
subprojetos mensais com a duração de 50 minutos, acessível a todas as turmas
do 1º turno. Essa atividade é administrada pela Auxiliar de Biblioteca que
seleciona o tema e o livro ou texto literário que será usado como base no trabalho
daquele mês. Depois de ser lido um livro, são desenvolvidas atividades
relacionadas aos temas das obras trabalhadas.
A biblioteca da escola possui um acervo de 15.000 exemplares, e oferece
um espaço para pesquisa escolar, empréstimo, atividades culturais, uso de vídeo
cassete e para o desenvolvimento de projetos criados pelas auxiliares de
biblioteca. Com a implantação do projeto, foi criado um horário fixo semanal para
cada turma na biblioteca, que é usado pelo professor no desenvolvimento de
atividades e no empréstimo de livros.

Coleção Contando Histórias que estimulam a pensar. 3marias Produtora
Cultural. Av. 9 de Julho, 1010, sala 6, São Domingos, 13471-140; Americana,
São Paulo. A responsável é Patrícia Aparecida de Aquino. Rua Alfredo
Antonio Martinelli, 410, Cidade Universitária, 13083-330; Campinas, São
Paulo. Tel.: 19 + 3287-0297. E-mail: patriciaaquino@terra.com.br

A Coleção Contando Histórias que estimulam a pensar envolve oito
escritores de Americana, São Paulo, e região. São realizadas atividades a partir
da leitura das obras da coleção, inclusive a ida dos autores nas escolas públicas
do primeiro segmento do Ensino Fundamental que aderem ao projeto. Quatro
ações são desenvolvidas: oficinas com os professores, trabalho com as crianças
em sala de aula, visita a uma editora e o evento AnimaLivro. São realizadas
gratuitamente, uma vez que contam com o apoio da iniciativa privada e de órgãos
públicos.

Encontro e Conto

Imaginação em Movimento. Espaço Pinheiros. Rua Pedro

de Oliveira, 22, Centro, 36800-000; Carangola, Minas Gerais. A responsável é
Jaqueline Fraga Pinheiro da Silva. Rua Marechal Deodoro, 310, Centro,
36800-000, Carangola, Minas Gerais. Tel.: 32 + 3741-2373 e 3741-2502.

Criado em 1998, o projeto, uma oficina de leitura e aprendizagem,
funciona num sobrado na cidade mineira de Carangola, como uma iniciativa
privada, sem patrocínios e mantida por uma mensalidade de R$55,00 por aluno. O
projeto já atuou na Pediatria da Casa de Caridade de Carangola, tendo
adolescentes que contavam as histórias. Atualmente, atende cerca de 40 crianças
por ano, com encontros semanais de 90 minutos de duração. A cada semana, são
oferecidas histórias lidas ou contadas, dramatizadas ou com uso de fantoches.
Após a apresentação da história, são desenvolvidas atividades artísticas, como
desenhos, modelagem, dobraduras.

Era uma vez... na Educação Infantil. Fundação de Apoio à Escola Técnica
FAETEC. Rua Clarimundo de Melo, 847, Quintino Bocaiúva, 21311-281; Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2299-1845 e 3899-2821. A responsável é
Fátima Regina Brito Uhr. Rua Ituverava, 705, apto. 305, Bl. 1, Jacarepaguá,
22750-006; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 3116-4189 e 9146-5286.
E-mail: fátima.uhr@matrix.com.br

A Escola Estadual de Ensino Fundamental República, cuja administração é
feita através do Governo Estadual, pertence à Fundação de Apoio à Escola
Técnica

FAETEC e seus segmentos vão da Educação Infantil ao Ensino

Fundamental. Em 2004, foi implantada a Sala de Leitura e foi desenvolvido o
projeto Quem conta um conto..., com crianças a partir de quatro anos, inclusive as
da Classe de Alfabetização.
As atividades acontecem uma vez por semana para cada turma, com
duração de uma hora. Primeiramente, há uma conversa sobre os acontecimentos
da semana e um canto feito em grupo. Posteriormente, a história escolhida da
semana é contada para todas as turmas. São utilizados outros recursos, além do
livro, como bonecos de papel, fantoches, bichos de pelúcia, CD de histórias, etc.
As

histórias

são

escolhidas

para

trabalharem

datas

comemorativas,

proporcionando uma interdisciplinaridade entre a Sala de Leitura e os conteúdos
do ano letivo. Após a leitura de histórias, são desenvolvidas atividades diversas
como dramatização, desenho, criação de novos textos, etc. As famílias das
crianças costumam fazer parte das atividades, como na representação de contos,
por exemplo.

Escritor vai à Escola, para incentivar a Leitura, com Contação de suas Três
Histórias. O responsável é Luiz Antonio Mascarenhas Fernandes. Rua
Engenheiro Gama Lobo, 153, Fundos, 22551-100, Vila Isabel, Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2576-9709 e 8145-8701.

Proposta de um escritor que promove e divulga seus três livros em escolas
e instituições afins, por meio de oficinas e conversas com os alunos.

Flipinha. Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP. Associação Casa Azul
OSCIP. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4919, Jardim Paulista, 01401-002;
São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 3078-1693 e Fax: 11 + 3071-2651. Associação
Casa Azul. Al. Princesa Isabel, 2, Pontal, 23970-000; Parati, Rio de Janeiro. Email: flip@flip.org.br Site: www.flip.org.br A responsável é Cristina Maseda.
Tel.: 24 + 3371-7082 e Fax: 24 + 3371-7084. E-mail: cristina@casaazul.org.br

O Programa Educativo da Festa Literária Internacional de Parati

FLIP

desenvolve, desde 2003, ações para aprimorar o desenvolvimento cultural de
Parati. Durante o ano, moradores, alunos, professores e instituições públicas
trabalham em conjunto para a revitalização urbana, a capacitação de professores,
o incentivo à leitura e a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.
Parte desse trabalho pode ser visto durante a FLIP, na Tenda Azul, onde acontece
a FLIPINHA. Em 2004, a FLIPINHA foi a grande revelação da FLIP, atraindo
professores e alunos para conhecerem a FLIP por dentro e se sentirem
protagonistas dela.
Houve apresentações de teatro, música, poesia, rádio escolar. Na
FLIPINHA de 2005, conseguiram 80% do público infantil e juvenil local. Três ações
de incentivos à leitura compõem a FLIPINHA: a participação das escolas, o
encontro com os autores e as instalações de personagens da literatura. O
encontro com os autores, chamada de Ciranda dos Autores, reúne mais de dois
mil alunos na Tenda Azul. Em 2005, foram seis encontros. Já na Ciranda de
Máscaras e Bonecos, o artista paratiense Jubileu ensina a tradicional técnica do
papel machê aos alunos da rede escolar. Para a produção das personagens e
máscaras, os alunos conhecem as obras referentes aos bonecos. Em 2005, foram
onze instalações.
A FLIPINHA começa a ser preparada a partir da distribuição do Manual de
Participação na FLIP, desenvolvido pela equipe do Programa Educativo em

parceria com o Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária
CEDAC. Os professores têm acesso a conteúdos e sugestões para atividades
pedagógicas interdisciplinares no Manual, aproximando a literatura infantil e juvenil
da realidade cultural local de Parati. A parceria com seis grandes editoras
brasileiras contribuiu para a doação de três mil livros infantis e juvenis para o
Acervo Ciranda dos Livros, disponível, ao longo do ano, aos professores e alunos
da rede escolar local.

Leitura:

o

Passado

.

me

Ensina.

Escola

EEIEF

Embaixador

Assis

Chateaubriand. Fundação Bradesco. Praça Pedro Salgado, s/nº, Vila
Campesina, 06029-900; Osasco, São Paulo. Tel.: 11 + 3684-4436. A
responsável é Ivani Ferreira de Oliveira. Rua Newton Macha Júnior, 18.
Parque Jandaia, 06333-500; Carapicuíba, São Paulo. Tel.: 11 + 4186-2751 e
9345-7619. E-mail: ivaniferroli@hotmail.com

Este projeto desenvolve atividades de leitura no decorrer do ano, com
alunos da 3ª série do Ensino Fundamental, permitindo o livre manuseio do livro. O
acervo da biblioteca de classe é formado por livros de gêneros diferentes, de
autores variados e com propósitos distintos. Semanalmente, os alunos manuseiam
os livros e retiram um para leitura em casa, além de poderem retirar livros para
leitura em classe ou na própria aula de leitura.
A leitura divergente é uma prática realizada com as crianças que suscita
uma série de oportunidades e de discussões. Há momentos de leitura em voz alta,
feita pela professora ou por um aluno. Também são feitas atividades, criadas
pelas crianças, como adaptação do texto de uma obra para o teatro, encenação
da história, desenhos, etc.

Ler e se Apaixonar... É só começar! Incentivo à Formação e Utilização da
Biblioteca de Classe. Fundação Bradesco. Praça Pedro Salgado, s/nº, Cidade
de Deus, Vila Yara, 06029-900; Osasco, São Paulo. Tel.: 11 + 3684-4738. A

responsável é Mítico Wada de Godoy. Rua Eduardo da Silva Magalhães, 205,
Parque Continental, Butantã, 05324-000, São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 +
3768-4530 e 9518-0552. E-mail: miticogodoy@yahoo.com.br

Projeto desenvolvido na 3ª Série do Ensino Fundamental, em que é feita
uma seleção de livros de literatura (contos, fábulas, lendas, crônicas, poemas...) e
de informação (divulgação científica, informativos e outros) para a leitura das
crianças. Quando escolhidos e comprados, os livros passam a fazer parte da
Biblioteca de Classe, que oferece o empréstimo e um rodízio de leituras para os
alunos. Os livros são patrimônios da classe e podem gerar um debate entre os
alunos que leram.

Literatura e Produção de Conhecimento: Dialogismo e Estética na Escola.
Colégio Pedro II

Unidade Tijuca I. Rua Oto de Alencar, 25, Tijuca, 20271-

220; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 3978-6928 e 3978-6930. A
responsável é Patrícia da Silva Pacheco. Rua Doutor Catrambi, 260, apto.
202, Alto da Boa Vista; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 3238-6462 e
9831-9202. E-mail: patpach@yahoo.com.br

Proposta de trabalho literário desenvolvida, desde 2001, no Colégio Pedro
II, uma escola pública federal no Rio de Janeiro. A responsável pelo projeto,
professora e coordenadora, desenvolve uma prática de leituras literárias, dirigida
aos alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental, associando o fazer
literário às práticas de ser criança.
As aulas de literatura são realizadas em uma sala específica para essa
atividade e são ministradas por uma equipe de três professores que se distribuem
para atender às turmas do colégio. Semanalmente, a equipe se encontra para
planejar, avaliar e estudar as propostas de trabalho, que se distribuem em temas
específicos voltados para o interesse e a necessidade de cada série, tais como:
Série Inicial (textos da narrativa oral); 1ª Série (poemas e narrativas que abordam
temáticas infantis); 2ª Série (textos da cultura popular); 3ª Série (narrativas e

poemas de autores nacionais) e 4ª Série (histórias da literatura clássica universal).
Tem havido um envolvimento efetivo e afetivo dos alunos com a leitura nos
diversos espaços da escola (sala de aula, aula de literatura, biblioteca) e nas
atividades externas, como visitas a espaços culturais e feiras de livros.

Literatura Infantil: A Primeira Página da História. A Literatura como
Disciplina no Ensino Fundamental. Escolas Poty. Rua Wenceslau Ralish,
215, Interlagos, 04826-240; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 5928-9177 e Fax:
11 + 5928-2590. E-mail: potymirim@uol.com.br A responsável é Guacyra
Mello do Carmo. Rua Wenceslau Ralish, 190, Interlagos, 04826-240; São
Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 5927-3868 e 9181-2569 e Fax: 11 + 5928-2513. Email: gua_c@hotmail.com

Desde 1996, a disciplina Literatura Infantil faz parte da grade curricular das
Escolas Poty, de orientação montessoriana, oferecida às crianças a partir da 1ª
série. Há uma sala destinada aos livros e à leitura, com estantes baixas e um
Cantinho da Leitura, com um tapete e umas almofadas. Lá eles podem alugar os
livros e levar para casa.
A cada bimestre, é selecionada uma obra de acordo com a faixa etária dos
alunos, quando todos lêem o mesmo livro, dentro de um projeto de leitura
administrado pela professora responsável. Para selecionar as obras, a
responsável costuma utilizar as listas de livros Altamente Recomendáveis pela
FNLIJ. Os alunos devem ler parte da obra em casa e contar a história, em grupo,
com suas próprias palavras; posteriormente, há um debate. Após a leitura do livro,
o projeto é encerrado com um trabalho de interpretação. Por ano, cada série
desenvolve quatro projetos de leitura. Ao todo, são onze livros trabalhados por
bimestre e quarenta e quatro livros lidos por ano, desde a 1ª série do Ensino
Fundamental até à 3ª série do Ensino Médio.
O Chá das avós é um projeto criado em 1998, a partir da leitura do livro
Bisa Bia Bisa Bel, de Ana Maria Machado. Depois de lida e discutida a história, é
realizada uma homenagem às avós, com um chá oferecido a elas. Os alunos

preparam convites, um bordado com a inicial do nome de cada avó e biscoitinhos
especialmente feitos para o dia. Em 2000, ele recebeu o 1º lugar no Concurso
Uma professora muito maluquinha, da Editora Melhoramentos.

Livro: um bom Amigo!. Escola Municipal Perpétuo Socorro. Rua Professora
Luzia Soares, 100, Centro, Distrito de Perpétuo Socorro, 35196-000; Belo
Oriente, Minas Gerais. Tel.: 33 + 3254-1145 e Fax: 33 + 3254-1182. A
responsável é Luciane de Oliveira Guimarães. Rua Antônio Geraldo de
Moura, 844, Centro, Distrito de Perpétuo Socorro, 35196-000; Belo Oriente,
Minas

Gerais.

Tel.:

33

+

3254-1254

e

9222-6106.

E-mail:

tialu_logs@hotmail.com

Livro: um bom Amigo! se iniciou em 2002, atendendo aos alunos de 1ª à 4ª
série da Escola Municipal Perpétuo Socorro. O projeto se desenvolve por meio de
diversas ações, como: momentos de leitura na biblioteca e na sala de aula;
criação de músicas e jogos educativos relacionados às obras literárias de
escritores regionais e nacionais; entrevistas com escritores locais; encenação de
histórias lidas e produção de um livro.
A partir de 2003, ele se estendeu às demais séries de toda a comunidade
escolar, incluindo série introdutória à 8ª série e EJA. Em 2006, na Manhã do Livro,
um evento realizado no mês de abril, houve a exposição de, aproximadamente, mil
livros produzidos pelos alunos, cuja faixa etária deles costuma ser de 06 a 60
anos.

MULTIRIO

Educação, Cultura, Entretenimento e Mídias de Qualidade.

Secretaria Municipal de Educação

SME da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Largo dos Leões, 15 / 9º andar, 22260-210; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Tel.: 21 + 2266-4080. E-mail: rdeassis@pcrj.rj.gov.br A responsável é a
Presidente da Multirio Regina Alcântara de Assis.

A Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro
MULTIRIO é parte integrante da Secretaria Municipal de Educação

SME, desde

que foi criada em 1993. Cria, produz e distribui mídias para crianças e
adolescentes, alunos de escolas da Prefeitura do Rio, seus professores e
familiares. A SME e a MULTIRIO desenvolvem, articuladamente, ações visando
ao êxito das práticas pedagógicas nas mais de mil escolas da Prefeitura do Rio.
Em seu Portal MULTIRIO e em projetos como o Século XXI, a Empresa
disponibiliza informações indispensáveis aos professores e alunos, além da
criação de comunidades virtuais que integram seus públicos-alvos. Algumas das
produções, na área de veículos impressos: a revista Nós da Escola (tiragem
mensal de 40 mil exemplares para todos os professores da Rede Municipal de
Ensino do Rio de Janeiro); programas interativos, campanhas, séries, animações
e vinhetas.
Como um dos compromissos da MULTIRIO é o de valorizar e estimular a
leitura, são desenvolvidas várias ações nas diferentes mídias, em diferentes
formatos, como campanhas, artigos, entrevistas e documentários que divulgam a
literatura infantil e juvenil, especialmente a brasileira. As produções realizadas
pelo Núcleo de TV, Rádio e Cinema: Campanha Permanente de Incentivo à
Leitura (veiculada semanalmente, para divulgar a literatura de qualidade); Série
Nós da Escola (são programas semanais, em formato de revista eletrônica; um
dos quadros é Na Estante, que apresenta autores e obras para crianças e jovens).

O Mito de Perséfone e Deméter. Escola Nova. Av. Lineu de Paula Machado,
965, Jardim Botânico, 22470-040; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 +
2294-9411

e

2540-6480.

E-mail:

escolanova@escolanova.com.br

A

responsável é Bernadete Vieira Pinheiro, Rua Prudente de Morais, 1408/202,
Ipanema, 22420-042; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2239-7919. Email: bernapinheiro@ig.com.br

O Mito de Perséfone e Deméter tem sido desenvolvido, desde 1996, numa
escola particular de Educação Infantil da Zona Sul do Rio de Janeiro, tendo um

prazo de duração indeterminado. Foi escolhido o mito de Perséfone e Deméter
para as crianças, juntamente com a professora, trabalharem a origem das 4
estações, desenvolvendo atividades relacionadas à ecologia.
As crianças de cinco anos são preparadas pela professora responsável,
ouvindo a história do mito, ensaiando uma peça de teatro, cantando e ouvindo
canções. A culminância do trabalho é a apresentação da peça, com balé e
cantigas, com sessões na escola e em outras salas de teatro de médio porte, para
abrigar a presença dos pais e responsáveis convidados.

Pintou Sujeira. Colégio Joana D Arc. A responsável é Eliete da Costa Nunes
Dias. Rua João Soares Pires, 108, Vila Natal, 08795-060; Mogi das Cruzes,
São

Paulo.

Tel.:

11

+

4799-1412

e

8258-2924.

E-mail:

elietecosta49@bol.com.br

Projeto de caráter didático desenvolvido por uma professora de Geografia,
com livros que abordam questões de ecologia, numa escola particular. A leitura é
utilizada

como

instrumento

de

transmissão

de

conhecimentos

e

de

informações.

Projeto de Leitura Divergente: Uma Leitura puxa outra... que puxa outras... e
outras Infinitas Possibilidades... Escola de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Embaixador Assis Chateaubriand. Praça Pedro Salgado, s/nº,
Vila Campesina, 06029-900; Osasco, São Paulo. Tel.: 11 + 3684-4436. Fax: 11
+

3684-2556.

E-mail:

6200.unidade1@fundacaobradesco.org.br

A

responsável é Silvânia Marques Vilela. Rua Amsterdan, 365, Residencial São
Fernando, Votupoca, 06448-080; Barueri, São Paulo. Tel.: 11 + 4165-4200. Email: silvania_vilela@hotmail.com

O projeto tem sido desenvolvido há cinco anos, nas segundas séries do
Ensino Fundamental. A professora responsável lê a obra Reinações de Narizinho,
de Monteiro Lobato, para as crianças e também a biografia do autor. Há conversas

e trocas de idéias sobre a história, com a participação motivada dos alunos. São
desenvolvidas outras atividades correlatas com a história, como sessão de vídeo,
feitio de animais com legumes, etc.

Projeto Leitura sem Limites. Escola de Educação Básica e Profissional
Professora Maria Antonieta Carneiro de Mello - Fundação Bradesco. Av.
Poços de Caldas, 1058, Distrito Industrial, 37504-126; Itajubá, Minas Gerais.
Tel.: 35 + 3623-1988. A responsável é Débora Conceição Maciel Silva. Rua
Projetada Oito, 59, Jardim Colinas, 37500-000; Itajubá, Minas Gerais. E-mail:
deby_mac2003@yahoo.com.br

O Projeto Leitura sem Limites foi criado em 2002, para desenvolver o gosto
pela leitura nos alunos da Escola de Educação Básica e Profissional Professora
Maria Antonieta Carneiro de Mello, da Fundação Bradesco, com cerca de 2570
matriculados por ano. Nas séries iniciais, o projeto vem sendo desenvolvido desde
2004 e, em 2005, com a turma da 3ª série do Ensino Fundamental, por apresentar
alunos com dificuldades de concentração. Ao mesmo tempo, uma classe da
Escola Municipal Isaura Pereira dos Santos, do bairro do Açude foi escolhida para
compartilhar do Projeto, por não diferir da mesma necessidade e por serem
futuros alunos da escola.
Há atividades com contadores de histórias, leitura de histórias pela
professora responsável. Alguns alunos do Ensino Médio e do Fundamental
trabalham como voluntários, ajudando com os menores e difundindo o interesse
pela leitura.

Projeto Redação. Editora Folha Dirigida. Rua do Riachuelo, 114, 2º andar,
Centro, 20230-014; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 3233-6201 / 32336340

/

3233-6306.

E-mail:

afonso.faria@folhadirigida.com.br

Site:

www.folhadirigida.com.br O responsável é Afonso Maria de Assis Faria. Rua
Maria Amália, 272 / 203, 20510-130; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

O Projeto Redação foi criado em 2001, pela Folha Dirigida, com o apoio da
Fundação Biblioteca Nacional - FBN, com o objetivo de estimular a prática da
redação e da leitura entre os estudantes do Ensino Fundamental e Médio de
escolas públicas (federais, estaduais e municipais) e particulares no Rio de
Janeiro e outros Estados.
O projeto é realizado ao longo do ano letivo; ao final, são selecionadas três
redações de cada escola ou Secretaria que são reunidas em um livro. Dezenas de
colégios fazem parte do projeto; após uma avaliação são selecionadas 50
redações que passam a integrar o livro de cada escola. A coletânea é lançada na
solenidade de encerramento, quando centenas de alunos, professores e escolas
recebem placas de honra ao mérito e livros. Este trabalho já mobilizou, desde
2001, centenas de milhares de estudantes e já editou, aproximadamente, 400.000
volumes de centenas de livros, de autoria de alunos, abordando temas de
relevância social, dando uma contribuição para difundir idéias e estimular a leitura
e a escrita entre os estudantes.

Projeto Revivendo Monteiro Lobato (Teatro) e Espaço de Leitura Tatiana
Belinky (Leitura e Contação de Histórias). Rua Jornalista Sebastião Costa,
82, Piratininga, 24358-200; Niterói, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2619-1677 e
9466-3220. E-mail: jornaledu@ig.com.br; espacotatiana@yahoo.com.br e
amorbella@bol.com.br A responsável é Mônica Teixeira Peixoto Martins.

O Projeto Revivendo Monteiro Lobato (Teatro) surgiu em 1999, no Colégio
Nossa Senhora da Assunção, em São Francisco, Niterói, onde os filhos da
responsável pelo projeto estudavam. Um grupo de mães fez uma apresentação de
teatro do Sítio do Picapau Amarelo, por ocasião do Dia das Crianças. A reunião
das mães se transformou no atual grupo CIA das Mães, um grupo teatral que
prioriza o trabalho com a obra do escritor Monteiro Lobato e a obra Onde tem
bruxa tem fada, de Bartolomeu Campos de Queirós.
Em 2006, foi criado o Espaço de Leitura Tatiana Belinky (Leitura e
Contação de Histórias), com cerca de 550 livros infantis e juvenis, 80 fitas VHS de

filmes Disney e 200 gibis doados, aberto ao público do bairro de Piratininga, em
Niterói.

Projeto Vitrine. Casa de Livros Comércio LTDA. ME. Rua Capitão Otávio
Machado, 259, Térreo, Chácara Santo Antonio, 04718-000; São Paulo, São
Paulo. Tel./fax: 11 + 5182-1621. E-mail: denize@casadelivros.com.br A
responsável é Denize Bianchi Silveira Carvalho. Avenida Washington Luis,
1527, 31 F, Chácara Flora, 04662-002; São Paulo, São Paulo. Tel./fax: 11 +
5182-1621. E-mail: denize@casadelivros.com.br

O Projeto Vitrine, criado em 1988, é realizado em parceria com as escolas e
consiste na leitura de livros e na recriação das histórias, por meio de desenhos e
pinturas, que são expostas na vitrine da Livraria Casa de Livros. Destina-se ao
público de crianças e já atingiu 240 escolas, da cidade de São Paulo, com 40
profissionais envolvidos em cada execução. A livraria costuma orientar as escolas
para a adoção de livros, de acordo com projetos, datas comemorativas e a
possível presença de autores e editores nas escolas. Os trabalhos resultantes das
atividades realizadas são expostos na vitrine da livraria. Há cartas e mensagens
feitas por autores, pais de alunos, diretores de escolas, que se manifestam
positivamente ao projeto.
A livraria também desenvolve uma série de projetos e ações como: feiras
de livros em escolas, lançamento de livros com escritores e ilustradores, histórias
interpretadas por atores de teatro e de circo, oficinas de literatura e arte. Em 2005,
a responsável pelo projeto supervisionou um Projeto Vitrine para a Livraria Café
Contexto, em Belém do Pará.

Quem lê viaja... viajando além das Letras. Prefeitura Municipal de Santo
Antônio de Pádua. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Praça
Visconde Figueira, 57, Centro, 28470-000, Santo Antônio de Pádua, Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro. A responsável é a Secretária Municipal de Educação
e Cultura Vera Lúcia Kezen Camilo Jorge.

O projeto Quem lê viaja... viajando além das Letras, criado em 2000, com
previsão de continuidade até 2008, quando termina o governo atual, atinge a
6.000 alunos e envolve 600 professores, aproximadamente. Há malas cheias de
livros que viajam de uma escola para outra, levando também correspondências
sobre o trabalho que foi realizado.
Após cinco anos de existência, o projeto foi reformulado e ampliado para
além dos muros da escola. Além das vinte escolas, as malas vão chegar às
pessoas da comunidade. Será feita uma divulgação, utilizando folhetos, jornal,
outdoor, rádio local e palestras. Mediadores de leitura serão preparados para o
trabalho voltado à comunidade e parcerias e patrocinadores serão buscados.

Rodando as Leituras com a Estante Circulante. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro
Comunitários

PROEX.

UNIRIO. Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Programa Escola Cidadã:

Um

Projeto em

Construção. Avenida Pasteur, 458, sala 418, Urca; Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. Tel.: 21 + 2542-8197. A responsável é Maura Esandola Tavares
Quinhões. Rua General Glicério, 355/1003, Laranjeiras, 22245-120; Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2556-3761.

Programa de Leitura pertencente à Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro

UNIRIO, que desenvolve várias ações e projetos de difusão da

leitura. Em parcerias com prefeituras e secretarias de educação e cultura de
diferentes cidades fluminenses (Queimados, Magé, Nova Iguaçu, Niterói) e com a
Biblioteca Comunitária Nova Holanda da Maré e com a Biblioteca Henri Braille, do
Instituto Benjamim Constant têm sido realizadas atividades de leitura voltadas às
crianças.
Com algumas interrupções, o programa vem sendo executado desde 1995.
São escolhidas algumas obras que são lidas e trabalhadas com as crianças: batepapo, desenhos, etc. Em Queimados, um veículo, doado pelo MEC, para o
transporte de alunos da rede municipal, se transforma em Biblioteca Circulante.

Armazena materiais bibliográficos, como brinquedos, jogos, recortes de jornais,
revistas e livros que são levados para as escolas da rede municipal, permitindo
que os alunos tenham acesso à leitura e participem das Rodas de Leitura.

Sementeira e Teia do Saber. Uninove Social. Associação Educacional Nove
de Julho. Rua Diamantina, 302, 02117-010, Vila Maria; São Paulo, São Paulo.
Tel.: 08007010999. E-mail: projetos.sociais@uninove.br Site: www.uninove.br
O responsável é o reitor Eduardo Storópoli.

A Associação Educacional Nove de Julho, que oferece ensino superior de
pós-graduação e extensão, desenvolve, em parceria com outras instituições e
empresas, dois projetos no âmbito da promoção da leitura. Desde 2002, em
parceria com a Fundação Memorial da América Latina, participa do projeto
Sementeira, que enfoca a formação contínua de professores, da região da Barra
Funda e da Vila Maria, da capital paulistana. Com o objetivo de atualizar e
contribuir para a formação dos professores, o Sementeira organiza, mensalmente,
o Poetas na Biblioteca, uma visita de um poeta para discutir e analisar algumas de
suas obras. Em 2005, participaram das atividades 400 alunos da Uninove e 970
alunos das escolas públicas parceiras.
O Teia do Saber é um programa de formação continuada dos educadores
que atuam nas escolas públicas, em parceria com a Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo. Alguns objetivos do programa: manter os professores
atualizados nas novas metodologias de ensino; aliar o trabalho de fundamentação
teórica com as vivências efetivas dos educadores. Em 2005, trabalharam com 20
Diretorias de Ensino, realizando 57 cursos que capacitaram 1.890 professores.

Te imaginar Leitor é anunciar Liberdade: uma História de Vida Pessoal /
Profissional. Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro

CAP - UFRJ. A responsável pelo programa é Maria Teresa Lopes da

Cruz. Rua Marquês de São Vicente, 96, bl. B, apto. 702, Gávea, 22451-040;

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2274-4869 e 9647-8961. E-mail:
teresacruz@terra.com.br

Projeto de incentivo à leitura direcionado a alunos do primeiro segmento do
Ensino Fundamental, que vem sendo desenvolvido há onze anos no Colégio de
Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro

CAP - UFRJ. O título do

projeto foi inspirado numa monografia feita pela professora responsável. Além do
trabalho com o livro e a leitura, outras linguagens são utilizadas, com o objetivo de
uma sensibilização pela estética.
Algumas atividades desenvolvidas pela professora são: Livro da Vida (diário
feito pelos alunos sobre a rotina passada em sala de aula; cada dia um sorteado
leva o livro para casa e faz anotações que são lidas em voz alta na classe no dia
seguinte); Roda de Leitura (leitura de um livro relacionado a um assunto
trabalhado); Espaço do Livro (espaço destinado aos livros na sala de aula); Leva e
Traz (livro para leitura em casa); Casa do Leitor (envelopes com fichas de leituras)
e Trabalho com Autores (um autor é o foco dos trabalhos).

Uma Releitura de Narizinho Arrebitado a Reinações de Narizinho de Monteiro
Lobato. Departamento de Educação. Universidade Estadual de São Paulo
UNESP de Rio Claro. Avenida 24-A, 1515, Bela Vista, 13506-900; Rio Claro,
São Paulo. Tel.: 19 + 3526-4266. E-mail: mahwr@rc.unesp.br A responsável é
Maria Augusta Hermengarda Wurthmann Ribeiro. Rua 30, 479, Condomínio
Petit Village, casa 1, quadra F, Jardim Paulista, 13500-000; Rio Claro, São
Paulo, São Paulo. Tel.: 19 + 3524-2488.

Projeto iniciado em 2001, traz a elaboração de um guia de leitura didático
das histórias que compõem Reinações de Narizinho, em formato manual e, em um
segundo momento, em formato multimídia (CD-ROM), para sua melhor utilização
e compreensão. Os personagens de Lobato dialogam com os personagens dos
contos de fadas europeus, com personagens das histórias produzidas por
escritores (como Peter Pan), com as figuras da mitologia greco-romana ou com

personagens dos contos orientais. Contracenam com os figurantes das fábulas,
em sua maioria animais. Este trabalho, em forma de disciplina optativa dentro da
grade curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNESP/Rio Claro,
permite aos alunos participantes a opção de prosseguir para um aprofundamento
de determinado tema ou obra de seu interesse. Esta disciplina é oferecida e
ministrada todos os anos, desde 2001.
As histórias citadas por Lobato, em Reinações de Narizinho, têm como
principal sentido o contato, do leitor, com os problemas da condição humana e de
como eles foram enfocados pelas diferentes formas de narrá-los.

Uma Viagem pela Leitura: a Descoberta do Prazer. Centro Educacional SESI
nº 358. Rua Professora Zenita Alcântara Nogueira, 1

67, Vila Triagem,

17030-032; Bauru, São Paulo. Tel.: 14 + 3203-4470. A responsável é Márcia
Nabeiro. Rua Bartolomeu de Gusmão, 2

55, apto. 307, Jardim América,

17017-336; Bauru, São Paulo. Tel.: 14 + 3234-8329 e 9777-5212.

E-mail:

marcianabeiro@ig.com.br

Uma Viagem pela Leitura: a Descoberta do Prazer teve início como projeto
piloto em 2004 e foi incorporado à proposta pedagógica da escola em 2005. Em
2006, a experiência foi publicada na revista Na trilha dos referenciais, que circula
na Rede SESI de Ensino do Estado de São Paulo. A iniciativa é aplicada em
alunos do pré-escolar à 8ª série. São realizadas leituras, produções de textos e
expressões orais.
No início do ano letivo, é feito um sorteio de livros destinados à leitura entre
os alunos. Posteriormente, os livros vão sendo trocados e sendo lidos por todos
da classe. Para cada livro lido, deverá ser preenchida uma ficha de leitura. Além
disso, há atividades diversas feitas a partir das obras lidas, como produção de
propagandas, de poemas, encenação teatral, festa de fantasia baseada nos
personagens das histórias.

Vez de ler. Av. José de Souza Campos, 1815, sala 1208, 13025-320; Nova
Campinas; São Paulo. A responsável pelo projeto é a presidente da ONG Vez
da Voz, Cláudia Cotes, Rua Alvorada, 735/41, Vila Olímpia, 04550-003; São
Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 3848-9751 (São Paulo) e 19 + 3253-0404 e 91130404 (Campinas). E-mail: claudiacotes@uol.com.br

Ver de ler promove atividades lúdicas com contadores de histórias junto
com intérpretes de Libras (língua brasileira de sinais), distribuição gratuita de
livros, oficinas de braile e Libras para crianças e adolescentes com e sem
deficiência, nas escolas, shoppings, feiras e empresas. Lançado em 2004, em
Campinas, o projeto conta com 30 profissionais e já distribuiu mais de 10.000
exemplares de livros para crianças com deficiência e sem deficiência. Além dos
livros de autoria da responsável pelo projeto, há doações de livros da Fundação
Educar (D Paschoal), todos eles voltados às situações de exclusão social e de
diversidades culturais, especialmente, as de crianças portadoras de deficiências.

Viagem pelo Mundo das Palavras. Escola Estadual Hortência Quintino de
Faria Botelho. Avenida Olavo Bilac, 065, Vila Seabra, 11730-000; Mongaguá,
São Paulo. Tel.: 13 + 3448-1650. E-mail: e041622a@see.sp.gov.br A
responsável é Cristiane Alves Pinheiro. Rua Lourdes Costa Ponte, 349, Vera
Cruz,

11730-000;

Mongaguá,

São

Paulo.

E-mail:

crisgabipinheiro@hotmail.com

O projeto Viagem pelo Mundo das Palavras, iniciado em 2003, tem
atividades de leitura que integram o Projeto Político Pedagógico e as ações
comuns da escola em todos os componentes curriculares, sem prazo para
término. As séries envolvidas são as do Ciclo II do Ensino Fundamental, de 5ª à 8ª
e as do Ensino Médio, num total de 460 alunos. Outras pessoas envolvidas: 15
professores, 10 funcionários, 50 pais e 150 alunos da Escola de Educação
Municipal.

Duas ações fazem parte do Viagem pelo Mundo das Palavras; a primeira
delas é a formação do grupo de contadores de histórias, composto por alunos dos
diversos níveis de ensino. Além de contar histórias aos demais educandos,
funcionários e comunidade escolar, muitas vezes se tornam protagonistas nas
encenações dos livros lidos, ao reescrever textos e adaptações para o teatro. A
outra ação é o livro no flip chart, que consiste numa reprodução de sinopses de
livros em cavaletes do tipo flip chart. As atividades acontecem ao longo do ano
letivo.

5) Região Sul

Biblioteca Ambulante, Programa de Extensão da Biblioteca Municipal Dr.
Fritz Muller, Fundação Cultural de Blumenau, Santa Catarina. Alameda
Duque de Caxias, 64, Centro, 89015-010; Blumenau, Santa Catarina. Tel.: 47 +
3326-6977. E-mail: presidencia@fcblu.com.br A responsável é a presidente
da Fundação Cultural de Blumenau Marion Bubeck Willeck.

Programa de extensão da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller, que, desde
1977, roda a cidade de Blumenau e atende ao público das escolas isoladas do
município, oferecendo contato, empréstimos de livros de literatura e vivências,
apresentando uma concepção de biblioteca pública. Atualmente, além das
crianças beneficiadas, de 13 escolas isoladas, a biblioteca ambulante vai até o
Asilo Casa São Simeão. Uma Kombi adaptada com prateleiras vai até os locais,
com funcionários da Biblioteca Municipal que fazem empréstimos de livros aos
interessados, uma vez por mês.
Em 2001, recebeu menção honrosa no 6º Concurso FNLIJ Os Melhores
Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil,
promovido, na ocasião, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
e pelo Programa Nacional de Incentivo à Leitura
Biblioteca Nacional

FBN.

FNLIJ

PROLER da Fundação

Esse projeto conta com 29 anos de existência e se consolida como um
Programa de Extensão da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Muller de Blumenau, SC,
tendo proporcionado o acesso à leitura para mais de 29 mil beneficiados.
De 1977 até 2006, foram atendidas: 30 escolas e 8 instituições e locais,
num total de 92.341 empréstimos para crianças e jovens e 1.833 para adultos.

Encontro Marcado. Escola de Educação Básica Professora Adelina Régis. A
responsável é Lia Fausta Bonilla Colomé. Avenida dos Ipês, 209, Portal das
Videiras, 89560-000; Videira, Santa Catarina. Tel.: 49 + 3533-0821.

O projeto Encontro Marcado consiste na apresentação de escritores
catarinenses na Escola de Educação Básica Professora Adelina Régis, desde
2002, atingindo todos os alunos da comunidade escolar. Em 2006, estão sendo
beneficiados, aproximadamente, 1500 alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Depois de escolhido o autor e confirmada a ida dele à escola, os alunos iniciam o
projeto, com leitura e trabalhos sobre o escritor convidado.
Desde 2004, o patrocínio conseguido com a UNIMED

Videira ampliou a

atuação dos Encontros Marcados para professores da rede pública estadual de
ensino e alunos das cidades de Fraiburgo, Caçador, Curitibanos e Joaçaba,
municípios de Santa Catarina.

Eu sou Poeta. Escola Estadual Rui Barbosa

Ensino Fundamental. Rua

Clementino Schiavon Puppi, 1125, 86900-000; Jandaia do Sul, Paraná. Tel.:
43

+

3432-1312.

E-mail:

rbarbosa-jdaiasul@netescola.pr.gov.br

A

responsável é Francismara Aparecida Faria Pires. Rua Roberto Farinazzo,
121, Jardim Pérola, 86900-000; Jandaia do Sul, Paraná. Tel.: 43 + 3432-1501.
E-mail: francis_fpires@yahoo.com.br

Eu sou Poeta, criado em 1999, por uma professora de Português, contou,
até 2002, com a parceria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia
do Sul. Os estagiários do Curso de Letras desenvolviam atividades de leitura e de

criação de poemas com todos os 390 (aproximadamente) alunos da escola (da 5ª
à 8ª série do Ensino Fundamental), tarefa feita, atualmente, pelos professores de
Português.
Depois do processo de criação de poemas pelos alunos, todos os trabalhos
são recolhidos para participar de uma seleção dos sessenta melhores, que são,
posteriormente, escritos, com tinta, nos muros da escola. O projeto é executado
durante o ano letivo, com a leitura de poetas nacionais e a produção de poemas
sobre diversos temas. A pintura de poemas nos muros da escola é atualizada, a
cada ano, com novas produções dos alunos.

Leitura

Passaporte para um Mundo Melhor. Colégio Estadual Osmar

Guaracy Freire Ensino Fundamental e Médio. Rua Serra do Mar, 90, Núcleo
Adriano Corrêa, 86813-130; Apucarana, Paraná. Tel./fax: 43 + 3424-6562. A
responsável é Marlene Beletato. Rua Jarbas de Paula Lima, 356, Centro,
86809-010; Apucarana, Paraná. Tel.: 43 + 3423-2317.

Desde 1998, era desenvolvido, no colégio, o projeto Hora da Leitura, em
que uma vez por semana, em dias alternados, logo no primeiro horário da aula,
todos os alunos e professores deixam suas atividades cotidianas e se dedicam à
leitura, atualmente, uma hora. A partir de 2000, o Colégio firmou parceria com o
Jornal Tribuna do Norte, que implantou em algumas escolas do município o
projeto Vamos Ler, Apucarana!, com o fornecimento gratuito de dois exemplares
de jornais de segunda-feira à sexta-feira para os alunos lerem na escola e um
exemplar para cada aluno de 5ª série, todas as sextas-feiras. Este exemplar é
levado para casa, para que a família também leia e é devolvido à escola na
segunda-feira para uso interdisciplinar na sala de aula. Também em 2000, o
colégio estabeleceu uma parceria com o SESC, que promove, anualmente, o
concurso Viva a Poesia.
O projeto Leitura

Passaporte para um Mundo Melhor vem sendo

desenvolvido, desde 2001, dirigido aos alunos matriculados no Ensino
Fundamental e Médio, totalizando cerca de 230 alunos, na faixa etária de 10 a 18

anos. Ele interliga os três projetos supra citados de forma interdisciplinar. Visando
não apenas a promoção da leitura, mas também a humanização do ser e o
desenvolvimento do cidadão, temas sociais contemporâneos foram atrelados ao
projeto, como a violência, desigualdades sociais e raciais, meio ambiente, saúde,
ética e cidadania. As atividades desenvolvidas culminam em um evento poético,
realizado no 1º semestre e uma exposição cultural e esportiva apresentada no 2º
semestre letivo.

Ler e Pensar

Gazeta do Povo nas Escolas. Instituto RPC

Núcleo de

Estudos, Desenvolvimento, Aprimoramento de Talentos e Responsabilidade
Social da Rede Paranaense de Comunicação. Rua José Loureiro, 282,
Centro, 80010-020; Curitiba, Paraná. Tel.: 41 + 3321-5562 e 3321-5033. Fax: 41
+ 3321-5666. E-mail: lerepensar@rpc.com.br

O Ler e Pensar

Gazeta do Povo nas Escolas é um projeto sócio-educativo

de leitura e cidadania, desenvolvido gratuitamente pela Editora Gazeta do
Povo/Instituto RPC desde 1999, beneficiando professores e alunos de escolas
públicas e particulares do Paraná. Sua metodologia é aprovada pelo Ministério da
Educação e pelo Ministério da Cultura e conta com o apoio institucional da
UNESCO. Em 2006, o Ler e Pensar está sendo desenvolvido por 8.800
professores de 743 escolas públicas e particulares instaladas em 39 municípios
paranaenses, beneficiando 201.145 alunos do Ensino Fundamental e Médio. Além
disso, atinge 9.000 trabalhadores da indústria e da construção civil, que são
atendidos pelos programas de Educação do Trabalhador e Canteiro da Educação,
desenvolvidos pelo Serviço Social da Indústria do Paraná (SESI-PR) e Sindicato
dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (SINEPE-PR).
O projeto firma acordos de parceria com Secretarias de Educação (estadual
e municipais), Instituições de Ensino Superior, entidades culturais, ONGs,
entidades de classe, empresas e órgãos de governo. Desenvolve as seguintes
atividades: produção, edição e distribuição quinzenal de lotes de jornal e do
Boletim de Leitura Orientada (BOLO); produção, edição e distribuição de apostilas

referentes aos conteúdos trabalhados; calendário de oficinas, palestras e
workshops para estudantes e professores e eventos culturais para alunos e
professores.

Programa de Leitura Fome de Ler. Bairro Moradas da Colina, 92500-000;
Guaíba, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 3491-2706 e Fax: 51 + 3491-2923. Email: ulbraguaiba@ulbra.br Site: www.ulbra.br/guaiba A responsável é
Angela da Rocha Rolla. Rua Capitão Manuel Pozo Bravo, 177, 91530-430;
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 3336-1321 e 8480-0454. E-mail:
arolla@terra.com.br

O Programa de Leitura Fome de Ler teve início em 2003, com a
participação de 11 municípios da Região Centro-sul do Estado do Rio Grande do
Sul, de difícil acesso a Porto Alegre, sem estradas pavimentadas. Ele promove o
acompanhamento e a troca entre educadores e alunos da rede estadual e
municipal de ensino dos municípios com escritores brasileiros, através dos
profissionais especializados em LIJ. Todo o processo ocorre junto à comunidade
escolar local e o acervo literário adquirido pelos municípios garante a permanência
e circulação das obras nas comunidades, além de possibilitar troca de acervos.
Os escritores participantes do programa em suas quatro edições: André
Neves, Caio Riter, Carlos Urbim, Celso Sisto, Hermes Bernardi Jr., Jane Titikian,
Luis Augusto Fischer, Marcelo Carneiro da Cunha, Mário Pirata, Paula Mastroberti,
Marô Barbieri, Moacyr Scliar, Rogério Andrade Barbosa e Valesca de Assis.
Foram 8.200 alunos beneficiados, 480 professores, 148 profissionais de
literatura/acadêmicos e profissionais das secretarias, da Universidade Luterana do
Brasil

Guaíba e da Câmara Riograndense do Livro.
Fazem parte do programa dois prêmios: Prêmio Fome de Ler

Categoria

Leitor (para alunos das escolas participantes) e Prêmio Fome de Ler

Categoria

Projeto de Leitura (para projetos realizados por educadores das escolas
participantes).

Projeto AN Escola, Jornal A Notícia. A Notícia S.A. Empresa Jornalística. Rua
Caçador, 112, Atiradores, 89203-610; Joinville, Santa Catarina. Tel.: 47 +
3431-9261. Fax: 47 + 3431-9100. E-mail: anoticia@an.com.br A responsável é
Olivete Tanner. Rua Araguaia, 95, Guanabara, 89207-810; Joinville, Santa
Catarina. Tel.: 47 + 3436-3860. E-mail: olivete.tanner@an.com.br

Com oito anos de existência, o projeto AN Escola é desenvolvido pela
empresa jornalística A Notícia que trabalha e incentiva a leitura por meio de jornal
nas escolas. Oferece, também, um suplemento publicado mensalmente, com
trabalhos produzidos por alunos e professores, que é encartado nos exemplares
do jornal e atinge todo o estado. A empresa envia para cada escola parceira um
número determinado de exemplares da edição diária do jornal, além do
suplemento mensal.
Os professores, bibliotecários, orientadores e supervisores educacionais
participam

de

cursos

ministrados

pelas

supervisoras

do

projeto,

uma

coordenadora administrativa, uma supervisora pedagógica e uma jornalista. O
jornal A Notícia possui ainda outro projeto, Escola Aberta, desenvolvido em
parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia.

Projeto Casa da Leitura Zélia Gattai. Rua Profa. Maria José Guiniatti, 801,
86385-000; Barra do Jacaré, Paraná. Tel.: 43 + 3537-1046 e 3537-1303. A
responsável é a professora Aparecida Maria da Silva Almeida.

Fundada

em

2002,

a

Casa

da

Leitura

Zélia

Gattai

possui,

aproximadamente, 10.000 livros, doados por editoras, autores e pessoas da
comunidade. A Biblioteca é visitada todas as terças e quintas-feiras por crianças e
adolescentes, para pesquisas e leituras. Por vezes, os pais acompanham as
crianças. Dentre as atividades desenvolvidas estão a leitura, a produção de textos,
a dramatização e os depoimentos sobre as obras lidas. O projeto teve início numa
escola municipal; por falta de apoio, foi transferido para o atual bairro para os

livros serem colocados à disposição da comunidade, numa iniciativa voluntária da
responsável.

Sabor da Leitura. A responsável é Maria Luisa Rodrigues. Rua Fátima, 457,
Salomé, 94848-320; Alvorada, Rio Grande do Sul. Tel.: 51 + 9905-3769 e 34432899 (escola). E-mail: neguinhalu@yahoo.com.br

O projeto Sabor da Leitura é uma proposta de trabalho com a leitura de
contos, crônicas, poemas, letras de músicas, charges e outros textos adequados
aos alunos do Ensino Fundamental, do pré-escolar à 8ª série. O projeto conta com
a participação de seis professores de disciplinas diferentes, em rede com a
biblioteca comunitária, que está sendo organizada. Há uma tabela onde os alunos
de 5ª à 8ª série estão programados para apresentar as leituras deles para os
colegas do pré-escolar à 4ª série.
Cada aluno possui um caderno de registro, onde são anotadas as obras
lidas, analisadas, trabalhadas, como uma forma de elaborar uma memória das
leituras feitas. Ressalta-se que os alunos são moradores do bairro Umbu, uma vila
com alto índice de criminalidade e drogas.

Simplesmente ler. Escola de Educação Básica e Profissional Professora
Adélia Cabral Varejão. Fundação Bradesco. Rua São Pedro, 221, Magalhães,
88790-000; Laguna, Santa Catarina. Tel.: 48 + 3644-0503 e 3644-1998. E-mail:
6204.laguna@fundacaobradesco.org.br A responsável é Noemi Pacheco de
Oliveira. Avenida Anita Garibaldi, 447, Campo de Fora, 88790-000; Laguna,
Santa

Catarina.

Tel.:

48

+

3644-1668.

E-mail:

paera@bol.com.br

e

nemaoliveira@hotmail.com

O projeto Simplesmente ler, com duração prevista para o ano de 2006,
consiste na distribuição de livros para cada grupo de doze alunos, em sala de
aula. Após a leitura, são apresentados trabalhos pelos alunos, feitos a partir dos
livros lidos. Depois de realizadas as leituras, avaliações orais são aplicadas,

através de depoimentos dos alunos e das professoras. Outros recursos são
utilizados como revistas, jornais, Internet, etc. O objetivo do projeto é proporcionar
o domínio da linguagem oral e escrita.

Programas Inscritos: 28
12º Concurso FNLIJ / Petrobras Os Melhores Programas de
Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil
2007

1) Região Centro-oeste

Brincando de Biblioteca com Programa Literário. A responsável é Dinorá
Couto Cançado. QNA 07, casa 20, 72110-070; Taguatinga, Distrito Federal.
Tel.:

61

+

3562-8066

e

9970-1366.

Fax:

61

+

3352-1362.

E-mail:

dinoracouto@bol.com.br e dinoracouto@gmail.com

Brincando de Biblioteca com Programa Literário consiste numa série de
oficinas ministradas na rede pública de ensino do Distrito Federal. São
capacitados alunos do Ensino Fundamental para atuarem como multiplicadores de
leitura na escola, em casa, na comunidade. 72 obras de literatura infantil são
distribuídas em seis minibibliotecas e os alunos participantes apreciam, lêem,
planejam e apresentam um programa literário.
Nesse programa, várias linguagens são trabalhadas, como o teatro, a
música, a poesia. Os alunos confeccionam cartazes e compõem um varal criativo.
As equipes se organizam e escolhem funções para apresentarem um espetáculo
literário. Ao final, há uma apresentação dos alunos-talentos.
55 escolas já foram atendidas desde o início do projeto; três em 2002, 14
em 2003, 12 em 2004, 12 em 2005 e 14 em 2006, com mais de dois mil
participantes do Ensino Fundamental (3ª à 6ª séries), em 14 cidades do Distrito
Federal e em cinco feiras do livro de Brasília.

Eu Leio + e Melhor. Escola Modelo do Sesi. A responsável é Morgany Batista
de Araújo Peixoto. Rua Cristal, quadra 5, lote 28, Itamaraty, 75050-060;
Anápolis, Goiás.

Inicialmente, é realizada uma peça teatral com tema relacionado ao valor da
leitura. Em seguida, inicia-se uma competição com base em livros lidos pelos
alunos, com enigmas e uma pontuação final. O projeto foi iniciado em 2005 e dura
nove meses, em cada ano.

Formação de Leitores: Gincana de Incentivos Necessários para se obter um
Hábito Regular de Leitura. Escola Estadual General José Machado Neves da
Costa. Rua Laudário, s/n, Cohab Nova, 78025-480; Cuiabá, Mato Grosso. Tel.:
65 + 3637-2333 e 3637-9050. O responsável é o professor Auri Vieira
Nascimento. Rua Direita, 100, Canjica, 78050-355; Cuiabá, Mato Grosso. Tel.:
65 + 3644-7122 e 9244-2024. E-mail: narciso2578@hotmail.com

Projeto que teve início em abril de 2007, com a proposta de incentivar os
alunos a terem maiores contatos com a literatura universal, por meio de uma
gincana. Todos os professores da escola vão acompanhar a gincana, nas quatro
etapas em que está dividida. Na primeira etapa, os alunos de cada equipe são
escolhidos e respondem a uma série de perguntas sobre os livros lidos; na
segunda etapa também há respostas de verdadeiro/falso sobre as obras; na
terceira etapa há perguntas ainda mais objetivas e na quarta e última etapa, são
apresentados resumos das obras. Ao final serão computados os resultados
(pontuação) de cada equipe.

Leitura
Goiás

Instrumento Formador de Cidadão. Colégio da Polícia Militar de
Ayrton Senna. Rua JC

10 c/ JC

37, s/n, Jardim Curitiba I; Goiânia,

Goiás. Tel.: 62 + 3595-3575. A responsável é Maria Ramos de Jesus. Rua D 31, quadra 86, lote 04, Novo Horizonte, 74363-720; Goiânia, Goiás. Tel.: 62 +
3289-4493.

Projeto desenvolvido pela professora de português do Colégio da Polícia
Militar de Goiás

Ayrton Senna; consiste em uma gincana de leitura de livros. Em

primeiro lugar, criaram uma Sala de Leitura, com livros arrecadados pelos alunos
do Ensino Fundamental. As turmas que mais levaram livros foram premiadas.
Depois, criaram uma competição entre os alunos, para ver quem lia mais livros.
Foram premiados os que mais leram em cada sala.
Há outras atividades desenvolvidas, como a leitura de livros com o
preenchimento de ficha de leitura e a leitura do jornal do colégio O Popular. E a
leitura do almanaque escola, pois recebem 60 exemplares da publicação por
semana.

A Literatura: da Leitura à Escrita, pelos Caminhos da Biblioteca e
Tecnologia. Escola Professor Milton Dias Porto. Naviraí, Mato Grosso do Sul.
Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343, caixa postal, 01, 79950-000;
Naviraí, Mato Grosso do Sul. Tel.: 67 + 3461-1010. A responsável é Valdeniza
Macedo Barbosa. Av. Amélia Fukuda, 82, 79950-000; Naviraí, Mato Grosso do
Sul.

Esta experiência tem sido realizada na Escola Professor Milton Dias Porto.
Na periferia da cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, com 126 alunos do Ensino
Fundamental. Como a escola possui uma pequena biblioteca com poucos livros, é
necessário o deslocamento das crianças até o centro da cidade para visitarem a
biblioteca pública. Os alunos são oriundos de famílias de classe baixa, cujos pais
são trabalhadores do corte de cana e bóias frias. A professora orienta os alunos a
lerem livros da biblioteca, de sites da internet, na sala de informática e a
produzirem textos e desenhos sobre o que leram.

Oficina de Incentivo à Leitura Literária e Informativa. Escola Estadual Jardim
Araguaia. Rua B, s/n, 78600-000; Barra do Garças, Mato Grosso. Tel.: 66 +
3401-7937 e 3401-2169. A responsável é Rose-Meire Dias Santos. Avenida
Ana Lira, 554, Setor União, 78600-000; Barra do Garças, Mato Grosso. Tel.: 66
+ 9241-4115 e 3401-4851.

A oficina surgiu de um projeto que busca sanar as dificuldades na área de
aquisição da linguagem escrita. O primeiro projeto a ser trabalhado é Coletânea
de Gêneros Textuais, com um trabalho voltado às questões do meio ambiente. O
projeto tem duração prevista de cinco meses (de fevereiro a junho de 2007) e
prevê como resultado uma coleção de trabalhos sobre educação ambiental
produzidos pelos alunos.

Sopa de Letras. Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Educação. Rua 235, s/n, setor universitário, 746050050;
Goiânia, Goiás. Site: www.fe.ufg.br/sopa As responsáveis são Angelita
Pereira de Lima e Adriana Parada. Rua do Salmão, quadra 20, lote 31, Jardim
Atlântico, 74343-500; Goiânia, Goiás. Tel.: 62 + 3289-7292 e 9147-2586. Email: aparada@ih.com.br

O projeto Sopa de Letras é um programa de rádio, direcionado ao público
infantil e veiculado na Rádio Universitária 870 AM da cidade de Goiânia, Goiás.
Iniciou suas atividades de gravação de programas semanais em fevereiro de 2005
e, a cada semana, abordou um tema da produção literária e fonográfica para
crianças, atualmente com a duração de trinta minutos. O veículo principal é a
literatura, misturada à contação de histórias, entrevistas, dicas de livros, de filmes,
de músicas, etc.
Em 2005, foi o vencedor nacional, na categoria universidade, do II Prêmio
Telemar de Inclusão Digital. Nessa época, o Sopa de Letras associou recursos
inovadores em sua produção e passou a ser realizado totalmente em formato
digital. Possui um acervo com mais de 50 programas gravados.

2) Região Nordeste

Projeto Ler e Descobrir. A responsável é Maria José Bello Goodwin. Rua
Santa Maria Gorette, 189, Ed. Quinta do Vale, apto. 03, Vila Laura, 40270-210;
Salvador, Bahia.

O Projeto Ler e Descobrir concorreu, em 2001, ao 4º Concurso FNLIJ Os
Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens de todo o
Brasil e recebeu a Menção Honrosa. Atualmente, está sendo desenvolvido no
Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira.
Surgiu em 1999, pela vontade de uma dona de casa que entende o
quanto é importante formar leitores. Incentivar a leitura, mas, também alegrar as
crianças onde quer que elas estejam são seus objetivos. Para tanto, conta
histórias, onde é chamada.
Com o tempo ela foi adquirindo livros, pesquisando e estudando. Descobriu
que contar histórias onde as crianças passam momentos de dor fazia bem. Daí
resolveu desenvolver uma ação voluntária em enfermarias de hospital. Na hora da
história surgem fantoches, músicas, atividades lúdicas relacionadas ao tema e
livros, muitos livros. Se o seu trabalho tem um toque de carinho e solidariedade
que ajuda na recuperação das crianças internas, a autora não se afasta de seus
objetivos que é estimular a leitura.
Além de hospitais, Maria José vai às escolas também contar histórias. E ao
finalizar a trama, fala do autor, de sua obra, da editora e promove exposições na
biblioteca escolar. Nessas exposições os alunos têm a oportunidade de manusear
os livros, virar as páginas e ler.

Roda de Leitura: Ampliando seus Horizontes. Colégio Estadual Professor
Ivan Pereira de Carvalho. Rua Riachuelo, 2231, Cruzeiro, 62400-000;
Camocim, Ceará. Tel.: 88 + 3621-6471. E-mail: cepa@cepa.seduc.ce.gov.br A
responsável é a professora Ednilsa Barros Pessoa Angelim.

O projeto Roda de Leitura: Ampliando seus Horizontes foi iniciado nas salas
de aulas com os professores porque a escola não possuía uma sala de leitura

apropriada. Em 2006, a partir do segundo semestre, a escola recebeu mais livros
e a professora responsável começou os encontros na sala de leitura com uma
turma do turno da noite que apresentava uma precariedade em relação à leitura.
No final daquele ano, publicaram A voz do Sertão, com poemas feitos pelos
alunos. No início de 2007, a biblioteca sofreu uma reforma, para ampliar o espaço
disponível aos encontros.

3) Região Norte

Concurso Literário e Artes na Quadra. Escola Estadual Centro Educacional
Domenico Marzi. Rua 31 de Maio, s/n, Campinas, 69600-000; São Paulo de
Olivença, Amazonas. Tel.: 97 + 3431-1345. A responsável é a professora
Marineide Batalha Carvalho. Rua Monsenhor Evangelista, s/n, Bonfim, 69900000; São Paulo de Olivença, Amazonas. Tel.: 97 + 3431-1179.

Concurso realizado na Escola Estadual Centro Educacional Domenico
Marzi, destinado aos alunos do Ensino Fundamental (seriado e m ciclos), aos
alunos da Educação de Jovens e Adultos, aos pais dos alunos, aos professores e
funcionários. A partir da constatação de que havia pouco interesse pela leitura e
escrita, a inexistência de uma biblioteca ou sala de leitura, foi criado o concurso
em 2003. Ele é desenvolvido a cada ano, do mês de março ao mês de agosto.
Consiste na confecção de uma obra literária por equipes de alunos.
Além do concurso, que estabelece uma concorrência entre os alunos, há a
proposta de implantação de um cantinho de leitura na escola, com o apoio da
comunidade.

Integração

Ampliando os espaços de Leitura. Escola Estadual de Ensino

Fundamental Governador Ângelo Angelin. Rua Cambará, 3131, 78996-000;
Colorado do Oeste, Rondônia. E-mail: escolaangelin@hotmail.com A

responsável é a professora Marieta Eustácia V. Canto. Colorado do Oeste,
Rondônia. E-mail: valdetebolsoni@hotmail.com

Vários projetos estão incluídos na descrição apresentada. Em 2004, foi
executado o primeiro projeto de leitura da escola: Ler e criar é só começar. Foram
feitas leituras de fábulas. Os alunos criaram novas versões dos textos lidos. Em
2005, foram incluídas as leituras de poemas, crônicas, contos, romances, textos
jornalísticos e outros; a partir dos quais os alunos criaram novos textos.
Em 2006, o projeto Construção da leitura e da escrita foi desenvolvido com
alunos da 1ª à 8ª série. Houve apresentação de peças, histórias em quadrinhos,
textos em prosa e poesia. Já em 2007, o projeto Integração tem sido realizado
com os professores e os alunos. Para os anos seguintes, pretende-se envolver
também os pais e estreitar o relacionamento familiar por meio da leitura.

Ler por Prazer e para Aprender. Programa de Leitura da Escola de Educação
Infantil Angelina Gonçalves de Souza. Conjunto Nova Esperança, Rua 12 de
Outubro, 307, 69905-550; Rio Branco, Acre. Tel.: 3227-6099. A responsável é
Gisele Maria Martins de Oliveira Neto. Conjunto Eletra C

71, Aviário, 69906-

171; Rio Branco, Acre. Tel.: 3223-7723.

Programa

desenvolvido

desde

2005,

para

alunos,

professores

e

comunidade, na Escola de Educação Infantil Angelina Gonçalves de Souza, com
os espaços e recursos que a escola dispõe. Algumas atividades realizadas e
recursos utilizados: leitura em sala de aula (com um tempo diário destinado à
leitura); roda de leitura (contato dos alunos com os livros a serem manuseados e
escolhidos); cestas de leitura (cestas com livros que circulam semanalmente nas
salas de aula); estante literária (estante com livros para o acesso de funcionários e
da comunidade). Há ainda leitura dramatizada de histórias e um caderno de leitura
que é levado pelas crianças para casa. A leitura é incentivada de maneira
prazerosa, sem objetivos pedagógicos.

Projeto Educar para a Paz. Escola Estadual de Ensino Fundamental Eurídice
Lopes Pedroso. Av. Mato Grosso, 3861, 78994-000; Alta Floresta D Oeste,
Rondônia. Tel.: 69 + 3641-2015. A responsável é Mara Arlete Rolin. Av. Mato
Grosso, 3731, Centro,78994-000; Alta Floresta D Oeste, Rondônia. Tel.: 69 +
3641-3396. E-mail: mara.ro@hotmail.com

Projeto desenvolvido, desde 2005, na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Eurídice Lopes Pedroso, cujas propostas de atividades foram
interdisciplinares e se estenderam a todas as turmas e à comunidade. É uma ação
de incentivo à leitura e contra a violência na escola. Isso resultou no livro Viva a
paz, uma coletânea de textos dos alunos, produzida manualmente. Para 2007,
está planejada a leitura e a reescrita de contos de fadas. Além disso, a leitura e a
seleção de textos para dramatização, produção de paródias e ilustrações.

Sala de Leitura Ruth Rocha. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Candido Portinari. Associação de Pais e Professores. Av. Fortaleza, 5550,
Planalto, 78987-000; Rolim de Moura, Rondônia. A responsável é Célia
Regina Garcia. Av. Curitiba, 5433, Planalto, 78987-000; Rolim de Moura,
Rondônia. Tel.: 3442-6148.

A Sala de Leitura Ruth Rocha da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Candido Portinari foi criada depois da constatação de afunilamento do
desenvolvimento cultural dos alunos, verificada em inúmeras pesquisas que
fizeram. Vários aspectos foram observados pelos educadores: a concepção de
que livro serve para estudar e não como fonte de conhecimento e prazer; a falta
de estímulo dos pais; a insuficiência de textos; a televisão que se tornou mais
atrativa e o ambiente inadequado para a leitura. Com isso os educadores
decidiram criar a sala de leitura.
Foram desenvolvidos outros projetos para angariar recursos para a sala e
para motivar as crianças e adolescentes. São eles: Projeto Garota Primavera,
Festival de teatro estudantil. Para o funcionamento da sala, os professores

participaram no feitio de almofadas, na confecção de fantoches, marionetes, etc.
Depois da inauguração, muitas atividades têm sido desenvolvidas.

4) Região Sudeste

Baú Literário. Ação Comunitária do Brasil do Rio de Janeiro

ACB/RJ. Rua

da Candelária, 04, Centro, 20091-020; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tel.: 21
+

2253-6443.

E-mail:

acaocomunitaria@acaocomunitaria.org.br

Site:

www.acaocomunitaria.org.br Os responsáveis são Marilia Soeiro de Souza
Pastuk e Rudolf Hohn.

O projeto Baú Literário foi implantado em 2003 pela Ação Comunitária do
Brasil do Rio de Janeiro, em parceria com o Programa de Leitura da Universidade
Estadual do rio de Janeiro

LERUERJ. A efetivação do trabalho deu-se a partir da

criação de uma biblioteca comunitária infantil e juvenil nos núcleos de Vila do João
e Cidade Alta. A seleção do acervo foi feita pela equipe do LERUERJ.
São realizadas atividades de contação de histórias em escolas dessas duas
localidades e nas bibliotecas comunitárias criadas. São valorizadas histórias locais
e temáticas relativas ao resgate das culturas regionais.

Biblioteca Brincante Moleque Maluquinho. O responsável é Marley Richard
Rosa. Várzea do Iorumbê, 23970-000; Parati, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 82823763. E-mail: marleyrosa@gmail.com e marleyrichard@bol.com.br

Trabalho idealizado e desenvolvido por Marley Rosa, em uma charrete
colorida, puxada por um cavalo, com um acervo de mais de 150 livros infantis. O
responsável, o professor de artes, Marley Rosa, desenvolve oficinas de artes,
brincadeiras de rua, contação de histórias, leitura dirigida, além de oferecer os
livros para o acesso das crianças e adolescentes.

A charrete é levada a comunidades, praças e escolas. Nascida em 2000, na
cidade de Tiradentes, Minas Gerais, a Biblioteca Brincante Moleque Maluquinho é
levada em 2004 a Parati, Rio de Janeiro, durante o Festival Internacional de
Literatura

FLIP, onde está hoje alocada. Vai a eventos em instituições e realiza

atividades, voluntariamente, em praças públicas.

O Brasil que Lê. A responsável é Lúcia Helena Conde de Souza. Rua Nazaré
Paulista, 163, apto. 144, Vila Madalena, 05448-000; São Paulo, São Paulo.
Tel.: 11 + 3862-4442. E-mail: lucia.conde@uol.com.br

Projeto desenvolvido em um Núcleo de uma Sociedade Espírita - NSE, A
Seara Bendita, na Vila Missionária, em São Paulo. Há uma população de condição
sócio-econômica desfavorável e de nível de escolaridade baixo, com 150 alunos
de idades entre seis e 15 anos. Em 1994, quando foi iniciado o projeto, havia 40%
de analfabetos e em 2005, a taxa de analfabetismo caiu para 6%. A capacitação
dos orientadores educacionais em relação a diferentes teorias e metodologias
para ensinar a ler, além da utilização da literatura, fez toda a diferença no ensinoaprendizagem de leitura do NSE. Houve ainda uma mudança na expressão escrita
dos alunos.
Alguns fatores que propiciaram as mudanças no perfil dos alunos: a adoção
da leitura literária como instrumento de leitura; a divisão dos alunos em três níveis
de leitura; a formação de uma biblioteca geral e de classes e a formação dos
educadores sociais para trabalhar a leitura.

Brincando e Conhecendo a Biblioteca Pública Infantil Monteiro Lobato.
Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria Municipal de Cultura, Esportes
e Lazer. Coordenadoria Setorial das Bibliotecas. Praça Samuel Weiner, s/n,
Guanabara, Bosque dos Italianos; Campinas, São Paulo. A responsável é a
bibliotecária Rosangela da Glória Novais Reis. Rua Henrique Dias, 162, Ponte
Preta, 13041-500; Campinas, São Paulo. Tel.: 19 + 3236-4154 (res.), 91313199, 3705-8113 e 3710-8114 (com.). E-mail: rosangela-reis@uol.com.br

O programa Brincando e Conhecendo a Biblioteca Pública Infantil Monteiro
Lobato é realizado desde abril de 2004, antes nomeado como visitas monitoradas
à biblioteca. A partir de julho de 2005, recebeu o atual nome. Devido à grande
procura das escolas para este programa, foi iniciado um processo de reforma e
ampliação da biblioteca. Possui um acervo de 5.00 livros e 1.200 gibis.
O trabalho consiste em atendimentos às crianças de escolas públicas
municipais e estaduais, além do atendimento de rotina. Para isso, é feito um
agendamento das escolas. Como o espaço interno da biblioteca é pequeno, parte
das crianças aguarda no bosque que cerca a biblioteca, enquanto fazem
atividades de recreação, como desenhos. A turma de crianças que fica dentro
conhece o acervo e participa de leituras de histórias. Há atividades
comemorativas, como no mês de abril (dia do livro infantil) e no mês de outubro
(dia das crianças).

Fala aí!. Aracati

Agência de Mobilização Social. Rua Mourato Coelho, 460,

Pinheiros, 05417-001; São Paulo, São Paulo. Tel.: 11 + 3031-1133 e 38198593. E-mail: juliana@aracati.org.br Site: www.aracati.org.br A responsável é
Juliana Assef Pierotti.

Entre 2005 e 2006, um grupo de 20 lideranças juvenis de Santos publicou
três edições do Fala aí!, um jornal feito por jovens e para jovens. Essa etapa do
projeto contou com o apoio do Instituto C&A, Universidade de Santos UNISANTA, PROLER de Santos e jornal A Tribuna. Protagonismo juvenil,
educação, política, projetos sociais são alguns dos temas contemplados nas
páginas do jornal, cuja tiragem no período foi de 15.000 exemplares.
Com o sucesso da primeira etapa da produção e divulgação do jornal Fala
aí, há uma proposta de produção de três novas edições do jornal, numa tiragem
de 15.000 exemplares. Todo o processo de feitio do jornal será feito por lideranças
juvenis das cidades da Baixada Santista. Os jovens participarão de três oficinas
semanais, facilitadas por dois educadores e cada jovem receberá uma bolsa-

auxílio mensal. Serão 20 jovens envolvidos diretamente; 50 estudantes e 450
jovens e 300 convidados das rodas de conversa, como público envolvido
indiretamente.

II Feira Literária. Escola Estadual de Ensino Fundamental Monteiro da Silva.
Praça Prefeito Darcy Francisco Pires, 56, Centro, 29400-000; Mimoso do Sul,
Espírito Santo. Tel.: 28 + 3555-1412. A responsável é Betânia Brum Gomes
Fernandes. Rua Crispim Braga, 58, Morro da Palha, 29400-000; Mimoso do
Sul, Espírito Santo. Tel. 28 + 3555-4089 e 8801-2628.

Feira literária realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental
Monteiro da Silva, em Mimoso do Sul, Espírito Santo. No segundo ano da feira,
em 2006, toda a escola se mobilizou para a preparação (confecção e elaboração
de livros feitos pelos alunos, dramatizações e outros trabalhos). A escola foi
ornamentada com temas da literatura infantil e recebeu autores capixabas, como
Francisco Aurélio Ribeiro. Os alunos se apresentaram, fizeram adaptações de
obras que leram (teatro, desenhos, textos, canto).

Karingana Ua Karingana: Ouvindo e Contando Histórias Africanas. A
responsável é Silvia Barbosa de Carvalho. Rua Santo Elias, 19, apto. 202,
Santa Rosa, 24240-760; Niterói, Rio de Janeiro. Tel.: 21 + 2611-6351 e 87171780.

E-mail:

karinganauakaringana@yahoo.com.br

e

sbcarvalho6@hotmail.com Site: www.karinganauakaringana@blogspot.com

Contação e pesquisa de histórias de origem africana, ou com influências da
África. São feitas rodas de contação e leitura de histórias com duração de cerca
de vinte minutos, seguidas ou não de debates. Inclui um repertório que abrange
culturas de vários países do continente africano. As apresentações são feitas em
eventos e locais diversos, como escolas, livrarias, shopping center.

Programa Planeta Letras de Incentivo à Leitura. Associação Abaporu. Praça
Alpha Centauro, 54, loja 10, Centro de Apoio II, 06541-075; Santana de
Parnaíba,

São

Paulo.

Tel.:

11

4153-6689.

E-mail:

planetaletras@abaporu.com.br O responsável é Luiz Carlos Lopes Covo
Filho. Alameda Iraí, 85, Residencial 10, 06540-005; Santana de Parnaíba, São
Paulo. Tel.: 11 + 4153-6689 e 9284-6494. E-mail: covo@abaporu.org.br

É um programa que contempla uma série de iniciativas de incentivo à
leitura, destinadas às crianças e aos adolescentes, criado em 2003. As principais
iniciativas que integram o programa são: o projeto Bibliotecas Comunitárias; o
projeto Salas de Leitura e a realização de campanhas de arrecadação de livros e a
aplicação de pesquisas sobre hábito de leitura na região onde o projeto é
desenvolvido. Pertence à Associação Abaporu, uma associação civil sem fins
lucrativos, cujo objetivo maior é estimular e desenvolver o pleno exercício da
cidadania. A Associação Abaporu é uma OSCIP

Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público.
O projeto Bibliotecas Comunitárias tem sido implantado em instituições e
ONGs que atendem crianças e jovens de comunidades economicamente
desfavorecidas. Já beneficiou 630 crianças e jovens das seguintes instituições:
Eprocad, Planeta Criança, CEPAC e AGAM.
Quanto ao projeto Salas de Leitura, a sala de leitura do Ginásio de Esportes
da Secretaria de Esporte, Lazer e Atividade Física do Município de Santana de
Parnaíba atende a cerca de 4.000 jovens por semestre. Já a sala da ONG
PROFAZ beneficia o público atendido por essa instituição, composto de 90
crianças e 50 jovens. A sala de leitura do Visitor Center, do Instituto Tamboré,
atende um público flutuante de 100 crianças por semestre.
A Associação Abaporu tem como meta implantar no mínimo quatro
bibliotecas comunitárias em 2008 e seis em 2009. Alguns eventos relacionados ao
incentivo à leitura também estão programados para os próximos anos.

Projeto Academia Estudantil de Letras Padre Antonio Vieira. Rua Antonio
Bacaeri, 171, Jardim Arthur Alvim. Tel.: 11 + 6280-6566. Escola Municipal de
Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira. Coordenadoria de Educação
Penha. Rua Apucarana, 215, Tatuapé; São Paulo, São Paulo. E-mail:
smecepenhaadm@prefeitura.sp.gov.br A responsável é Maria Sueli Fonseca
Gonçalves. Rua Antonio Fiore, 88, 03320-010; Tatuapé, São Paulo, São Paulo.
Tel.: 11 + 6193-9289 e 9204-8112. E-mail: suelizinha@uol.com.br e
msfg@prefeitura.sp.gov.br

Academia estudantil fundada em 2005, em escolas da Rede Municipal de
São Paulo. Fruto de outros trabalhos desenvolvidos desde 2002, nas escolas
municipais de Ensino Fundamental Padre Antonio Vieira e Prefeito José Carlos de
Figueiredo Ferraz. A partir de 2006, o projeto foi estendido à Coordenadoria de
Educação da Penha, para iniciar um trabalho de expansão em outras escolas
daquela jurisdição.
Trata-se de uma corporação de estudantes que escolhem patronos e
ocupam cadeiras literárias; realizam estudos e participam das reuniões
acadêmicas; organizam e apresentam seminários sobre os autores escolhidos.
Como resultado do trabalho, há um blog com as atividades realizadas; vários
encontros mensais realizados com a presença de poetas, artistas e escritores;
passeios culturais dos alunos, etc.

5) Região Sul
Lendo o Mundo. Escola Estadual João Antonio Braga Cortes

Ensino

Fundamental. Rua Londrina, s/n, Distrito de Santo Antonio do Palmital; Rio
Bom, Paraná. Tel.: 43 + 3468-6012. A responsável é Vicentina do Carmo de
Oliveira Rossi.

Projeto criado em 1996, consiste na leitura de livros, revistas, jornais, uma
vez por semana, durante uma hora, em horários alternados. A biblioteca tem um

dia e um horário específico para cada turma e também para professores e
funcionários fazerem as trocas de livros. Podem ser trazidos materiais de casa
para serem lidos na hora da leitura.

Programa Permanente de Estímulo à Leitura

Livro Meu. Projeto Passaporte

da Leitura. Prefeitura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Secretaria
Municipal da Cultura. Rua Luiz Antunes, 312, Panazzolo, 95080-000; Caxias
do Sul, Rio Grande do Sul. Tel.: 54 + 3228-1013 ou 3218-6192, ramal 220. Email: ppel@caxias.rs.gov.br A responsável é Luiza Helena Darsie da Motta.
Rua José D Arrigo, 140, apto. 141, Exposição, 95020-230; Caxias do Sul, Rio
Grande

do

Sul.

Tel.:

54

+

3223-2721

e

9979-3074.

E-mail:

ppel@caxias.rs.gov.br

O Projeto Passaporte da Leitura foi criado em 2005, pelo Programa
Permanente de Estímulo à Leitura

Livro Meu da Prefeitura de Caxias do Sul, Rio

Grande do Sul, para democratizar o acesso à leitura e ao livro aos alunos da rede
municipal e estadual de ensino. Ele atinge as crianças e os adolescentes da
escola e da comunidade onde ela está localizada. Em 2005, foram contempladas
12 escolas que receberam o kit (com 30 livros) e dois ônibus para transportar no
mínimo três turmas de alunos para participarem de um bate-papo com um autor
na Feira do Livro. Em 2006, foram atingidas 27 escolas, 3.270 crianças e
adolescentes, além de 10.000 pessoas da comunidade.
As escolas se inscrevem com um projeto que contemple os autores
sorteados; em seguida, são selecionados os melhores projetos cujas escolas
participarão da Feira do Livro, com o apoio de ônibus para levar as crianças e os
kits de livros. As atividades acontecem de junho a novembro de cada ano. Cabe à
Prefeitura o custeio os kits de livros, os transportes e as presenças de autores na
Feira do Livro.

Programa Permanente de Estímulo à Leitura

Livro Meu. Projeto Tapete

Mágico. Prefeitura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Secretaria Municipal

da Cultura. Rua Luiz Antunes, 312, Panazzolo, 95080-000; Caxias do Sul, Rio
Grande do Sul. Tel.: 54 + 3228-1013 ou 3218-6192, ramal 220. E-mail:
ppel@caxias.rs.gov.br A responsável é Luiza Helena Darsie da Motta. Rua
José D Arrigo, 140, apto. 141, Exposição, 95020-230; Caxias do Sul, Rio
Grande

do

Sul.

Tel.:

54

+

3223-2721

e

9979-3074.

E-mail:

ppel@caxias.rs.gov.br
O Projeto Tapete Mágico há sete anos é desenvolvido em Caxias do Sul,
Rio Grande do Sul. Foi idealizado, em 2001, pela Biblioteca Pública Municipal Dr.
Demetrio Niederauer, destinado aos alunos das séries iniciais do Ensino
Fundamental e da Educação Infantil, bem como às crianças da comunidade.
Atende a escolas da rede de ensino (municipal, estadual e particular), como
também a instituições de atendimento a deficientes. O projeto oferece o contato
sensorial com o livro e congrega diferentes ações; integra contadores de histórias,
professores, funcionários e atores convidados. São desenvolvidas atividades
lúdicas, a partir de textos criados ou selecionados pela equipe coordenadora, com
início no Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, até o mês de maio.
O projeto já atingiu 34 mil crianças e em 2007 atingirá 11 mil, cada uma
delas recebe um livro infantil de presente. Em cada ano, há uma proposta temática
e uma obra escolhida para o trabalho, quando um espetáculo é montado para o
público. Em 2001, por exemplo, foi Sítio do Pica-pau Amarelo e o Labirinto
Encantado. Para 2007 o tema é Dudel e o Livro Encantado, com a exploração da
história O espelho mágico, recolhida por Câmara Cascudo.

Projeto Leia Maripá. Biblioteca Pública de Maripá. Av. General Canabarro,
579, Centro, 85955-000; Maripá, Paraná. Tel.: 44 + 3687-1304. E-mail:
biblioteca@cidadedasorquideas.com.br e biblioteca_marpa@hotmail.com A
responsável é a coordenadora da biblioteca Teresinha Steffans. Av. General
Canabarro,

363,

Centro,

85955-000;

Maripá,

Paraná.

E-mail:

terestef@ibest.com.br

O Projeto Leia Maripá, um conjunto de ações integradas com a comunidade
escolar e a sociedade, para a formação de leitores críticos e atuantes, é
desenvolvido pela Biblioteca Pública de Maripá. Outros projetos a ele vinculados,
que acontecem na biblioteca: Hora do conto (contação de histórias), Passaporte
do leitor (concurso de leitura entre os alunos nas escolas), Filme na biblioteca
(exibição de filmes e desenhos animados para crianças), Quero ler mais (para
alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental visitarem a biblioteca e
participarem de saraus literários, varais de poemas, etc) e Ler é viver (para os
alunos do EJA são oferecidos encontros e discussões sobre leitura).
As atividades na biblioteca foram iniciadas com a inauguração em 1997,
com inscrições dos leitores do município. O número de usuários inscritos evoluiu
gradativamente, em 2006 eram 1200 inscritos, com uma média de 940 visitas por
mês, num município que é considerado com os menores índices de analfabetismo
do País. A ampliação do horário de funcionamento da biblioteca (manhã, tarde e
noite) contribuiu para o aumento da freqüência de usuários e de inscritos. Há
parcerias voluntárias de instituições e de pessoas participantes no projeto.

Projeto Leitura. Colégio Estadual de Terra Boa Ensino Fundamental e Médio
EJA. BR 116 KM 50, s/n, Distrito de Paiol de Baixo, 83430-0000; Campina
Grande

do

Sul,

Paraná.

terraboa@netescola.pr.gov.br

Tel.:

41

+

3685-1149.

E-mail:

ce-

O projeto teve início em 2005 e tem como planos romper as fronteiras da
instituição e ganhar os arredores da comunidade com uma Biblioteca Comunitária.
Foi adotado o Cestão da Leitura, onde os livros são colocados em uma cesta, que
é levada para a sala de aula. Logo, os livros são oferecidos aos alunos. Cada
professor de português tem o compromisso de desenvolver esta atividade em um
dia da semana com cada turma.

TOTAL DE PROGRAMAS INSCRITOS: 859

