
Metas Ações Responsáveis Onde fazer Quando fazer Como fazer

Organizar todo o 
acervo disponível

Catalogar os livros 
e disponibilizar 
a lista para a 
comunidade 

escolar

Diretora, 
coordenadora, 
professores e 
funcionários

Secretaria Janeiro e fevereiro

Organizar um registro 
do acervo da escola e 
divulgar o documento 

para que todos conheçam 
as obras disponíveis. 
Elaborar também um 

fichário para controle dos 
empréstimos.

100% do grupo 
escolar acessando 

os materiais de 
leitura na escola

Divulgar o 
acervo para os 
alunos e para a 

comunidade

Diretora, 
coordenadora, 
professores e 
funcionários

Secretaria Janeiro e fevereiro

Utilizar diferentes 
recursos, como cartazes, 

varais e murais, para 
fazer com que o acervo 

seja conhecido por todos.

100% do material 
disponível em 

condições de uso

Providenciar 
reparos de 
materiais e 

adequação dos 
espaços 

Diretora e 
coordenadora

Em toda a 
escola Janeiro e fevereiro

Reparar materiais e 
organizar os espaços 
necessários para o 
funcionamento do 

projeto, como cantinhos 
de leitura.

Tornar o projeto 
conhecido por 

todos

Organizar reuniões 
com professores, 
pais, funcionários 

e alunos

Diretora, vice e 
coordenadora Escola Fevereiro

Convidar cada segmento 
da comunidade a 

participar de um evento 
de divulgação do projeto. 
Nesse momento, poderão 

surgir novas ações.

Envolver as 
crianças com o 

espaço de leitura

Dinamizar os 
espaços de leitura

Diretora, 
coordenadora, 
professores e 
funcionários

Pátio e salas 
de aula

De março a 
dezembro

Colocar caixas com 
diferentes gêneros de 
textos nos espaços 

destinados à leitura e 
planejar rodas de leitura.

Dar acesso aos 
livros para toda a 

família 

Organizar materiais 
para empréstimo 

protocolado à 
comunidade

Diretora, 
coordenadora, 
professores e 
funcionários

Secretaria De março a 
dezembro

Organizar uma banca de 
empréstimo de livros e 
revistas diversificadas 
para pais na saída e 

na entrada de alunos. 
Montar um canto com 
livros para as pessoas 
que estão esperando 

atendimento na 
secretaria. Fazer um 

cronograma semanal para 
organizar a retirada de 

livros pelas turmas com 
o objetivo de serem lidos 

com a família.

Divulgar os 
projetos 

Organizar um 
espaço para a 

apresentação dos 
projetos de leitura 

realizados em 
sala de aula pelas 

crianças

Diretora, 
coordenadora, 
professores e 

auxiliares

Escola Junho e dezembro

Convidar a comunidade 
para a apresentação 

dos produtos finais dos 
projetos trabalhados 

nas diversas turmas. Os 
alunos falarão sobre os 

temas com os quais mais 
se encantaram.

Incentivar a cultura 
popular do bairro

Procurar 
contadores 

de histórias e 
causos da região 
e organizar uma 
roda de leitura

Comunidade 
interna e externa

Bairro Jardim 
Campestre 
II – Embu-
Guaçu (SP)

Junho e julho

Planejar uma roda 
com contadores de 

histórias e de causos 
na escola, divulgando 

intensamente o evento na 
comunidade e definindo 
um horário que assegure 
a participação da maioria. 

As rodas podem ser 
temáticas, como de 

contos de assombração, 
de pescador, entre outros.

Realizar uma 
caravana literária 

Promover 
leitura de forma 

atrativa com 
dramatizações, 

teatro de 
fantoches e outros

Diretor, 
coordenador, 
professores e 

alunos

Ruas e 
bibliotecas 

da 
comunidade

A cada bimestre

Preparar as 
apresentações, 

desenvolver ensaios e 
elaborar convites para os 
moradores das ruas na 
proximidade da escola, 

nas quais serão feitas as 
apresentações.

Aumentar o índice 
de leitura na 
comunidade

Disponibilizar 
o acesso aos 

materiais de leitura 
para comunidade 

em todos os 
momentos

Diretora e 
coordenadora Escola De março a 

dezembro

Abrir a escola também 
nos fins de semana para 
que a comunidade possa 
retirar livros para ler na 

escola ou em outros 
locais.

Ampliar o acervo 
de livros, gibis e 

periódicos

Estabelecer 
parcerias para 

obter apoio para 
a ampliação do 

acervo de maneira 
a enriquecer e 
diversificar as 

fontes de leitura da 
escola

Diretora, 
coordenadora e 

professores
Escola De março a 

dezembro

Buscar nas editoras 
e na sociedade civil 
doações de livros e 

adquirir exemplares com 
recursos provenientes 

de programas 
governamentais.

Formar 
professores e 
funcionários 

leitores

Investir na 
formação 
continuada dos 
professores e 
funcionários para 
incentivá-los a ler 
livros, jornais e 
revistas

Equipe gestora, 
em especial a 
coordenadora

Escola De março a 
dezembro

Preparar as pautas 
e os materiais a 

ser explorados nos 
encontros semanais 

de formação. Convidar 
especialistas para 

discutir a importância da 
literatura na formação 

social e pessoal. 
Inscrever professores 

em seminários que 
tratam dessa temática. 

Promover rodas de leitura 
entre professores e 

funcionários e incentivá-
los a fazer leituras para 
os alunos durante os 

momentos de intervalo.

Envolver as turmas 
em rodas de leitura 

dentro e fora da 
sala de aula

Promover 
rodas onde os 
alunos lerão e 
recomendarão 
livros, justificando 
a escolha e 
estimulando outros 
leitores

Coordenadora e 
professores

Na sala de 
aula

De março a 
dezembro

Organizar momentos de 
leitura na rotina da sala 
de aula. Criar o dia da 
indicação, durante o qual 
as turmas se encontrarão 
para socializar as leituras 
com os colegas.

Estimular o 
interesse dos 

alunos por 
diversos textos em 
sessões de leitura

Realizar sessões 
de leitura com uma 
diversidade de 
gêneros e obras

Coordenadora e 
professores Escola De março a 

dezembro

Previamente, fazer 
propaganda dos livros 
que serão lidos em cada 
sessão. Criar uma ficha 
de inscrição para cada 
sessão e organizar o 
ambiente, definindo a 
forma de apresentação 
de cada texto.

Realizar um 
encontro literário 

com toda a 
comunidade

Organizar 
duas grandes 
feiras literárias 
abertas a toda a 
comunidade

Diretora, 
coordenadora e 
professores

Escola

Dias destinados 
pela Secretaria 
Estadual de 
Educação ao 
evento Um Dia na 
Escola do Meu 
Filho

Convidar os pais e 
escritores regionais para 
participar do evento. 
Decorar o ambiente 
de acordo com o tema 
escolhido.

Discentes 
e docentes 

interagindo  com 
outras escolas

Intercâmbio com 
outras instituições 
para compartilhar 
leituras e fazer 
recomendações

Equipe  gestora e 
professores

Escolas do 
município

Pelo menos duas 
vezes durante o 
ano letivo

Planejar as leituras a ser 
lidas e indicadas.

Desenvolver 
comportamentos 

leitores nos alunos

Todos os dias, 
os professores 
leem bons livros 
literários para os 
alunos e exploram 
informações sobre 
os autores

Coordenadora e 
professores Escola De março a 

dezembro

Na rotina diária dos 
professores, prever um 
momento de leitura. Fazer 
uma lista de bons livros 
que podem ser levados 
e discutidos em sala de 
aula.

Todos os alunos 
devem ter acesso 

a bibliotecas e 
livrarias

Promover 
passeios culturais 
às bibliotecas 
públicas e às 
livrarias do 
município

Diretora, 
coordenadora e 
professores

Escola Semestralmente

Planejar visitas guiadas 
a bibliotecas públicas e 
livrarias, com o objetivo 
de apresentar os locais 
para os alunos.


