
PROJETOS DE LEITURA REDE EDUCARE



Um total de 128.020 bibliotecas deveriam ser construídas entre 2011 e 2020 nas escolas brasileiras para atender a Lei 

12.244, de maio de 2010, que estabelece a obrigatoriedade da existência de um acervo de pelo menos um livro por 

aluno em cada instituição de ensino do país, tanto em redes púbicas como privadas. 

Para isso, seria necessária a construção de 39 unidades por dia, segundo um levantamento realizado pelo movimento 

“Todos pela Educação” com base no Censo Escolar 2011, que contempla escolas de Educação Especial, Educação 

Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional.

44% da população 

brasileira não lê e 30% 

nunca comprou um livro.

Existem mais de 125.000 

escolas sem bibliotecas no 

Brasil.



É necessário mostrar para 

esses 33% que a leitura pode 

ser dinâmica, divertida e 

interativa.

Um livro tem o poder 

de transformar-se e nos 

transformar, seja na vida de 

crianças, jovens ou adultos.

Ter mais livros novos

Ser mais próximo ou de fácil acesso

Ter título mais interessante

Ter atividades culturais

Ter internet

Ter melhor disposição dos livros

Ter horário de funcionamento ampliado

Ter um ambiente mais parecido com livrarias

Ter um bom bibliotecário

Nada faria frequentar bibliotecas

Não sabe
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O QUE TE FARIA FREQUENTAR BIBLIOTECAS

Base: Não costuma ir frequentemente a biblioteca 2011 (164,8 milhões)
Fonte: Instituto Pró-Livro, Retratos de Leitura do Brasil



Há um pouco mais de leitores no Brasil. Se em 2011 eles representavam 50% da população, em 2015 eles são 56%. Mas 

ainda é pouco. O índice de leitura, apesar de ligeira melhora, indica que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano – 

desses, 0 ,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade própria. Do total de livros lidos, 2,43 foram terminados 

e 2,53 lidos em partes. 

VAMOS MUDAR ESTE CENÁRIO? 

Fonte: Ibope e Instituto Pró-livro 





PROJETO

O QUE É?

COMO FUNCIONA?

Preparação de 6 salas que funcionarão com Cantos de Leitura - 5 

edição. Essas salas contarão com acervo de 1.200 livros/ cada, 

mobiliário próprio e ambientação lúdica a fim de promover a leitura 

em comunidades de vulnerabilidade social.

Com o objetivo de estimular a leitura, este projeto amplia a 

importância do livro dentro do universo simbólico de grupos sociais 

e pretende por meio dessa ampliação, criar  uma nova visão que as 

comunidades possuem sobre o mundo.

https://docs.wixstatic.com/ugd/3ab446_2756f4a4a803471e910c775bca9bd2e0.pdf


O QUE É O CANTOS DE LEITURA?

INSPIRADOR DIVERTIDO TRANSFORMADOR ALEGRE



• Estimular o desenvolvimento cultural e a leitura por meio da doação de 1.200 livros, 

possibilitando assim, a realização de atividades lúdicas, tendo o livro como centro de 

referência;

• Promover a atividade de leitura como uma forma de conhecimento, entretenimento 

e lazer;

• Incentivar a democratização da leitura através da disponibilização gratuita de acervo 

de livros;

• Reduzir o analfabetismo funcional, destacando a importância da leitura para o 

desenvolvimento intelectual e social.

OBJETIVOS



O QUE ALCANÇAMOS

2016 - 5 Cantos inaugurados

2017 - 12 Cantos inaugurados

2018 - 13 Cantos inaugurados

2019 - 16 Cantos inaugurados

Total - 46 cantos inaugurados

7 estados (2016-2019)

27 cidades (2016-2019)

55.200 livros (2016-2019)



• Peças de divulgação: releases, banners, faixas, propagandas e demais peças alusivas 

ao projeto;

• Forma de divulgação: através da Assessoria de Imprensa da PATROCINADA e da 

PATROCINADORA.

• Ocasião: em eventos ou material de divulgação durante a fase do planejamento e 

após sua conclusão;

• Marca: colocação de placa com a logomarca da PATROCINADORA na entrada do 

estabelecimento após sua abertura ao público.

CONTRAPARTIDAS



Os funcionários da empresa patrocinadora podem participar de atividades de leitura 

nos Cantos, desde a participação no dia da inauguração ao envolvimento permanente 

com a comunidade beneficiada, promovendo atividades lúdicas, como: contação de 

histórias, encenações teatrais e musicais.

VOLUNTARIADO



AMBIENTAÇÃO DOS CANTOS



COMO ESTÃO OS CANTOS APÓS A INAUGURAÇÃO

consideram o espaço 
muito adequado

das instituições usam o espaço 
para atividades mais de 4 vezes 

por semana

participaram ativamente das 
atividades e/ ou propuseram 

atividade de leitura

100% 70% 77%



CANTOS NAS MÍDIAS

Programa Encontro com Fátima Bernardes O GLOBO Razões para acreditar

https://razoesparaacreditar.com/educacao/catadores-reciclaveis-biblioteca/
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-cantos-de-leitura-leva-12-mil-livros-ao-complexo-da-mare-22940473
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-cantos-de-leitura-leva-12-mil-livros-ao-complexo-da-mare-22940473
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-cantos-de-leitura-leva-12-mil-livros-ao-complexo-da-mare-22940473
https://razoesparaacreditar.com/educacao/catadores-reciclaveis-biblioteca/




PROJETO

O QUE É?

COMO FUNCIONA?

Equipamento móvel no formato de uma carreta com um acervo 
de 500 livros de literatura para atender comunidades de baixa 
vulnerabilidade no país. O projeto funciona como uma biblioteca 
itinerante, podendo atender as comunidades como um todo, 
fomentando a leitura e formando leitores.

Com o objetivo de estimular a leitura, este projeto amplia a 
importância do livro dentro do universo simbólico de grupos sociais 
e pretende por meio dessa ampliação, criar uma nova visão que as 
comunidades possuem sobre o mundo.

https://docs.wixstatic.com/ugd/3ab446_59983623b02b4ab3bc8e646dba884f77.pdf


O QUE É O CARRETA LITERÁRIA?

INSPIRADORA DIVERTIDA TRANSFORMADORA ALEGRE



• Promover a atividade de leitura como uma forma de conhecimento, entretenimento 

e lazer;

• Associar a leitura à atividade lúdica, estimulando assim educadores de municípios 

brasileiros a realizarem exercícios e atividades relacionadas a prática da leitura;

• Incentivar a democratização da leitura através da disponibilização gratuita de acervo 

de livros;

• Reduzir o analfabetismo funcional, destacando a importância da leitura para o 

desenvolvimento intelectual e social;

• Estimular o desenvolvimento cultural por meio da disponibilização da Carreta 

Literária por tempo indeterminado às comunidades.

OBJETIVOS



O QUE ALCANÇAMOS

2019 - 5 Carretas inauguradas

3 estados (2019)

5 cidades (2019)

2.500 livros (2019)



• Marca no material institucional do projeto(banner) e na estrutura física(equipamento 
cultural) do projeto;

• Indicação da cidade e da instituição que receberá o projeto de forma definitiva;

• A marca do Projeto poderá ser utilizada em campanhas institucionais de incentivo à 
leitura para funcionários;

• Inclusão de voluntários da empresa no projeto para doação partilhada.

CONTRAPARTIDAS



Os funcionários da empresa patrocinadora podem participar de atividades de 
leitura nas bibliotecas desde a participação no dia da inauguração ao envolvimento 
permanente com a instituição beneficiada, promovendo atividades lúdicas, como: 
contação de histórias, encenações teatrais e musicais.

Voluntariado



AS CARRETAS LITERÁRIAS



CARRETA NAS MÍDIAS

Munícipio de São Carlos Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo GR Notícias

https://www.saocarlos.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/8299/codNoticia/544510
https://grnoticias.com.br/2019/04/12/criancas-do-jaguari-recebem-carreta-literaria/
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/noticia/escolas-novo-hamburgo-recebem-carreta-literaria
https://www.saocarlos.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/8299/codNoticia/544510
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-cantos-de-leitura-leva-12-mil-livros-ao-complexo-da-mare-22940473
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/noticia/escolas-novo-hamburgo-recebem-carreta-literaria
https://grnoticias.com.br/2019/04/12/criancas-do-jaguari-recebem-carreta-literaria/




PROJETO

O QUE É?

COMO FUNCIONA?

Equipamento cultural construído com material reciclado, e com um 
acervo de 500 livros de leitura, que funciona como um espaço de 
leitura e de entretenimento para crianças, jovens e adultos.

Com o objetivo de estimular  o prazer através da leitura, este projeto 
associa o livro a atividades lúdicas, como o teatro de fantoches, palco 
para encenações teatrais e musicais, e outras atividades.

https://docs.wixstatic.com/ugd/527c07_70a8e0c5e5754d328e955e1a8e46c324.pdf


O QUE É O CASINHA DE LIVROS?

SUSTENTÁVEL

INSPIRADORA

DIVERTIDA

ALEGRE



• Promover a leitura e ampliar a importância do livro dentro do universo simbólico de 
comunidades e grupos sociais pouco assistidos;

• Incentivar o hábito da leitura como uma forma de entretenimento, como mais uma opção de 
lazer;

• Estimular a programação de atividades lúdicas, tendo o livro como centro de referência;

• Formar leitores competentes e independentes capazes de entender a importância da leitura para 
seu desenvolvimento intelectual e cognitivo e sua emancipação econômica e social;

• Disponibilizar, para comunidades carentes, livros de algumas das mais importantes e 
conceituadas editoras brasileiras, possibilitando sua leitura/ utilização via empréstimo gratuito;

• Demonstrar a viabilidade da utilização de material reciclado na construção de objetos/ 
equipamentos de uso geral e cotidiano;

• Inter-relacionar a educação formal com a educação ambiental, disseminado o conceito de 
sustentabilidade.

OBJETIVOS



O QUE ALCANÇAMOS

2018 - 6 Casinhas inauguradas

2019 - 3 Casinhas inauguradas

Total - 9 Casinhas inauguradas

4 estados (2018-2019)

5 cidades (2018-2019)

4.500 livros (2018-2019)



• Marca no material institucional do projeto (banner, folder, site, camiseta e redes 
sociais) e na estrutura física (equipamento cultural) do projeto;

• Indicação da cidade e da instituição que receberá o projeto de forma definitiva;

• A marca do projeto poderá ser utilizada em campanhas institucionais de incentivo a 
leitura para funcionários;

• Inclusão de voluntários da empresa no projeto para doação partilhada.

CONTRAPARTIDAS



A parceria para a realização do projeto se dá através de visita técnica a Secretaria de 
Cultura ou Educação do Município selecionado, no entanto é possível o contato direto 
com uma organização do terceiro setor.

Local de Implementação:

Organização sem fins lucrativos que realiza atendimento gratuito na área de cultura 
ou educação.

PARCERIA



• Os gestores possuem interesse pelo projeto;

• Todos os locais possuem acessibilidade para pessoas com deficiência;

• As instituições são abertas a comunidade escolar e entorno;

• Todos possuem espaço coberto para receber o projeto;

• Estão aptos a realizar as atividades educacionais e culturais.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO



• 500 livros;

• Estrutura fixa;

• 2 mesas;

• 8 cadeiras;

• Cortinas;

• Fantoches;

• Pufs.

O QUE CONSTA O PROJETO?



Os funcionários da empresa patrocinadora podem participar de atividades de 
leitura nas bibliotecas desde a participação no dia da inauguração ao envolvimento 
permanente com a instituição beneficiada, promovendo atividades lúdicas, como: 
contação de histórias, encenações teatrais e musicais.

Voluntariado



AMBIENTAÇÃO DA CASINHA DE LIVROS



CASINHA DE LIVROS NAS MÍDIAS

Fato Amazônico Projeto Draft Prefeitura de Manaus

https://www.fatoamazonico.com/escola-municipal-rubens-sverner-recebe-projeto-casinha-de-livros/
http://www.manaus.am.gov.br/noticia/escolas-municipais-recebem-bibliotecas-ecologicas/
https://projetodraft.com/a-casinha-de-livros-quer-elevar-o-interesse-pela-leitura-no-brasil-para-isso-comeca-a-mudanca-pelas-escolas/
https://www.fatoamazonico.com/escola-municipal-rubens-sverner-recebe-projeto-casinha-de-livros/
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-cantos-de-leitura-leva-12-mil-livros-ao-complexo-da-mare-22940473
https://projetodraft.com/a-casinha-de-livros-quer-elevar-o-interesse-pela-leitura-no-brasil-para-isso-comeca-a-mudanca-pelas-escolas/
http://www.manaus.am.gov.br/noticia/escolas-municipais-recebem-bibliotecas-ecologicas/




REALIDADE RURAL

O Brasil conta com 5,3 milhões de estudantes matriculados no ensino 
fundamental e 6,9 milhões no ensino médio. 

Dos 5,3 milhões, apenas 54,1% dos estudantes em zonas rurais têm 
acesso a bibliotecas e espaços de leitura.

Já no ensino médio na zona rural, 66,8% frequentam escolas com 
bibliotecas.

Fonte Inep 2016



PROJETO

O QUE É?

COMO FUNCIONA?

Restauração de bibliotecas comunitárias já existentes, ativas 
ou inativas que precisam de suporte e melhorias para atender a 
comunidade. Reformulação do espaço com mobiliário e ambientação 
lúdica e doação de 1.200 livros de temas diversos.

Com o objetivo de estimular a leitura e reestruturar espaço de leitura, 
este projeto amplia a importância do livro dentro das zonas rurais e 
pretende por meio dessa ampliação, promover o acesso ao livro, a 
leitura e ao conhecimento.

https://docs.wixstatic.com/ugd/3ab446_632e631ffe584d62a8810cdd96ebba71.pdf


O QUE É O LEITURA NO CAMPO?

INSPIRADOR

DIVERTIDO

TRANSFORMADOR

ALEGRE



• Estimular o desenvolvimento cultural e a leitura por meio da doação de 1.200 livros, 
possibilitando assim, a realização de atividades lúdicas, tendo o livro como centro de 
referência;

• Promover a atividade de leitura como uma forma de conhecimento, entretenimento 
e lazer;

• Tornar bibliotecas já existentes em espaços que despertem o interesse e o 
desenvolvimento da literatura nas comunidades;

• Qualificar bibliotecas comunitárias para o uso dos equipamentos para que alcancem 
melhores resultados de empréstimos e cadastros;

• Melhorar e aumentar o acervo das bibliotecas comunitárias com títulos de literatura 
brasileira e universal sob o pilar da diversidade e inclusão com livros em braile e 
audiobooks.

OBJETIVOS



O QUE ALCANÇAMOS

2018 - 10 Leitura no Campo inaugurados

2019 - 10 Leitura no Campo inaugurados

Total - 20 Leitura no Campo inaugurados

10 estados (2018-2019)

19 cidades (2018-2019)

24.000 livros (2018-2019)



AMBIENTAÇÃO DO LEITURA NO CAMPO



LEITURA NO CAMPO NAS MÍDIAS

Camaçari Noticías Gazeta Digital Je Acontece

https://www.cn1.com.br/noticias/18/53510,projeto-leitura-no-campo-chega-a-camacari.html
http://jeacontece.com.br/?p=484501
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/campo-verde-ganha-projeto-de-incentivo-a-leitura/546019
https://www.cn1.com.br/noticias/18/53510,projeto-leitura-no-campo-chega-a-camacari.html
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-cantos-de-leitura-leva-12-mil-livros-ao-complexo-da-mare-22940473
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/campo-verde-ganha-projeto-de-incentivo-a-leitura/546019
http://jeacontece.com.br/?p=484501


Mudando o mundo



LEITURINHA –
MUDANDO O MUNDO

O projeto Leiturinha pretende introduzir a prática 
da leitura na infância buscando o 
desenvolvimento cognitivo e social.

Serão criados 6 espaços de leitura e 
entretenimento totalmente lúdicos com 
mobiliário, brinquedos e acervo de 850 livros 
apropriados para atender crianças de 0 a 08 
anos. 



PROJETO CONECTADO COM ODS 3, 4, 5, 12, 
14, 15, 16 e 17



INDICADORES

Nossos indicadores serão readequados após a sistematização do projeto.

OBJETIVO INSTRUMENTO MÉTODO INDICADOR PRAZO

Hábito de leitura Questionários - Modos de ler 
e Práticas de leitura Quantitativo/Qualitativo Práticas de leituras -

Implantação x Avaliação Início - Fim do projeto

Doação de acervo Termo de Doação Termo de doação -
Quantitativo Número de livros Início do projeto

Prazer estético Dimensão da 
literatura Cartas Qualitativo para amostragem Formação de gosto - Relato 

de experiências Final do projeto

Preparar salas Adequação de espaço -
Registro Qualitativo

Aumento de frequência de 
práticas de leituras do 
espaço - Empréstimo de 
livros

Final do projeto

Atender todas as crianças do 
espaço

Lista de frequência nos 
Cantos - Lista de frequências 
e práticas relacionadas à 
leitura

Quantitativo
Número de crianças -
relatórios de instituição 
parceira

Final do projeto



OBJETIVOS

• Criar e doar espaço que auxilie no desenvolvimento cognitivo 
físico e afetivo das crianças de comunidades vulneráveis;

• Ser um espaço estruturado para a inclusão, integração, incluindo 
familiares e educadores;

• Propor um espaço que signifique diversão e conhecimento para a 
comunidade;

• Colaborar com o aumento dos índices de introdução do hábito da 
leitura na primeira infância;

• Incentivar a leitura em ambiente lúdico;

• Oferecer acervo de qualidade que instigue a imaginação, 
criatividade, fala e leitura.





CONTRAPARTIDAS

• Indicação de cidade/instituição que receberá 
o projeto;

• Exposição de marca do patrocinador em 
todas as peças de divulgação do projeto e 
release;

• Inclusão no site do projeto de texto sobre a 
empresa patrocinadora;

• Ação de voluntariado.



VOLUNTARIADO

Os funcionários da empresa patrocinadora 
podem participar de atividades de leitura nos 
Cantos, desde a participação no dia da 
inauguração ao envolvimento permanente com 
a comunidade beneficiada, promovendo 
atividades lúdicas, como contação: de histórias, 
encenações teatrais e musicais.



PRÉ-PRODUÇÃO

2 MESES

- Seleção e contratação da 

equipe técnica do projeto; 

- Seleção, contato e realização 

das visitas técnicas 

nas instituições donatárias;

- Projeto de montagem das 

instituições aprovadas.

PRODUÇÃO

8 MESES

- Montagem das peças de divulgação; 

- Seleção do acervo de livros conjuntamente com a equipe 

pedagógica das instituições beneficiárias;

- Aquisição de equipamentos e materiais destinados à 

ambientação dos Leiturinha mudando o mundo. –

- Ambientação dos Leiturinha mudando o mundo: limpeza 

/ pintura das salas, instalação dos mobiliários, entrega 

dos acervos literários, etc.

- Entrega do projeto às instituições beneficiadas, 

realização das sensibilizações e encontros.

PÓS-PRODUÇÃO

30 A 60 DIAS

- Elaboração relatório de 

prestação de contas.

- Entrega relatório a Secretaria 

Especial de Cultura.



Kátia Rocha
katia@redeeducare.com.br

Priscila Oliveira
priscila@redeeducare.com.br

redeeducare.com.br

CONTATO

http://redeeducare.com.br
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