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INTRODUÇÃO
Este material foi desenvolvido para orientar você, participante do concurso Escola de Leitores, a apresentar o projeto de leitura literária da sua escola de forma adequada para este
processo seletivo.
Aqui você encontrará dicas que irão ajudá-lo a fazer a inscrição corretamente, além de compreender melhor os conceitos e informações solicitadas. Há explicações sobre as perguntas,
pontos de atenção e exemplos para facilitar o preenchimento com respostas claras e completas.
5VÄTHUL_VOmVTVKLSVKHÄJOHKLPUZJYPsqVWHYHX\L]VJvWVZZHJVUOLJvSHHU[LZ
de iniciar a inscrição online.
3LTIYLZL!HÄJOHKLPUZJYPsqVLVWSHUVKLHsqVZqVVZWYPUJPWHPZPUZ[Y\TLU[VZWHYHH
avaliação de seu projeto.
*VUZ\S[L LZ[L N\PH K\YHU[L V WYLLUJOPTLU[V KH ÄJOH KL PUZJYPsqV L KV WSHno de ação, e se ainda tiver dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail
contato@escoladeleitores.org.br V\WLSV[LSLMVUL KLZLN\UKHHZL_[HMLPYH
KHZOnZOHVSVUNVKVWLYxVKVKLPUZJYPsLZ
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Parte I - Informações sobre a escola e o representante da equipe do projeto
5LZ[HWYPTLPYHWHY[LKHÄJOHKLPUZJYPsqV]VJvKL]LPUMVYTHYVZKHKVZKHLZJVSHVUKLV
projeto será realizado. Essas informações são fundamentais para que os avaliadores conhesHTTLSOVYVWLYÄSKLZ\HLZJVSH
Também deverá escolher uma pessoa da equipe do projeto, a qual será o contato principal
com a organização do concurso para tirar eventuais dúvidas durante o processo seletivo e
facilitar o agendamento da visita técnica.

Dados da escola
Pontos de atenção
Telefone e e-mail: são os canais formais de comunicação da organização do concurso com
HLZJVSH7VYPZZVtPTWVY[HU[LX\L]VJvZLJLY[PÄX\LKL[LYWYLLUJOPKVLZZHZPUMVYTHsLZ
corretamente.
Número total de professores em atividade na escola: informe o número de professores que
de fato estão em atividade na escola no momento da inscrição. Não considere aqueles que
estão de licença.
Principais características sociais, culturais e econômicas dos alunos e seus familiares:
LZZHZ ZqV HZ WYPUJPWHPZ PUMVYTHsLZ X\L H\_PSPHT VZ H]HSPHKVYLZ H [YHsHY \T WLYÄS KH YLalidade da comunidade escolar. São exemplos de informações relevantes: a classe social
predominante entre alunos e familiares, o desempenho de aprendizagem dos estudantes, a
LZJVSHYPKHKLTtKPHKVZMHTPSPHYLZLVJVU[L_[VKVIHPYYVVUKLHLZJVSHZLZP[\HSVJHSPaHsqV
UHJPKHKLZLY]PsVZKPZWVUx]LPZLX\PWHTLU[VZJ\S[\YHPZLU[YLV\[YVZ3LTIYLZLLZZLZZqV
apenas exemplos e não precisam constar obrigatoriamente em sua resposta. Recorra a daKVZZVJPVLJVUTPJVZKPZWVUx]LPZLHVJVUOLJPTLU[VHJ\T\SHKVK\YHU[LVZHUVZ
Nome e CNPJ da pessoa jurídica formalmente vinculada à escola que receberá os recurZVZÄUHUJLPYVZKHWYLTPHsqV!VZYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvTPVZLYqVYLWHZZHKVZHLZZH
WLZZVHQ\YxKPJHYLZWVUZm]LSWVY[YHUZMLYPYV]HSVYWHYHHLZJVSHHWSPJHYUVWYVQL[V
Por isso, o preenchimento correto dessa informação é fundamental para que a escola receba o prêmio, caso seja vencedora. Preste atenção principalmente ao fornecer o número do
CNPJ para garantir que ele seja válido.
:qVL_LTWSVZKLWLZZVHQ\YxKPJH!*VUZLSOV,ZJVSH*VT\UPKHKL*,*(ZZVJPHsqVKL7HPZ
L4LZ[YLZ(74*xYJ\SVKL7HPZL4LZ[YLZ*74L<UPKHKL,_LJ\[VYH<,_([LUsqV!UqV
será aceito CNPJ de prefeituras ou Secretarias Municipais de Educação.

Dados do representante da equipe do projeto
Pontos de atenção
Importante: essa pessoa deve estar diretamente relacionada com o desenvolvimento do
projeto. É fundamental que ela assuma o compromisso de repassar as informações forne-
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cidas pelos organizadores deste concurso para os outros membros da equipe responsável
WLSVWYVQL[VLX\LZLQHHJLZZx]LSWHYHJVU[H[V
Telefone e e-mail: são os canais formais de comunicação da organização do concurso com
VYLWYLZLU[HU[LKHLX\PWLKVWYVQL[V7VYPZZVtPTWVY[HU[LX\L]VJvZLJLY[PÄX\LKL[LY
preenchido essas informações corretamente.

Parte II – Informações sobre o projeto
Nesta parte, você deverá fornecer informações sobre o projeto para que os avaliadores o
JVUOLsHTTLSOVY7YVJ\YLKLZ[HJHYHZWYPUJPWHPZJHYHJ[LYxZ[PJHZKHZ\HPUPJPH[P]H
Nome do projeto:KLÄUH\TUVTLZPTWSLZLX\LKv\THPKLPHJSHYHKVX\LtVWYVQL[V

Histórico
Histórico da escola em projetos ou atividades de leitura: LZZHX\LZ[qVWLYTP[LPKLU[PÄJHYH
experiência da escola no desenvolvimento de projetos e/ou atividades de leitura. Esse é um
importante indicativo de que o projeto inscrito no concurso está embasado em experiências
prévias na área. Por isso, descreva quais foram os principais projetos e/ou atividades de
leitura realizados pela escola e os aprendizados obtidos. Indique, também, quando aconteceram e seu tempo de duração.
Existência de parceiros que apoiam projetos da escola: indique se a escola tem parceiros
JVTV65.ZLTWYLZHZL]VS\U[mYPVZX\LHWVPHTLWV[LUJPHSPaHTWYVQL[VZLV\H[P]PKHKLZ
UHZTHPZKP]LYZHZmYLHZUqVULJLZZHYPHTLU[LLTX\LZ[LZSPNHKHZnSLP[\YH0UMVYTLX\LT
são os parceiros, em que ações apoiam a escola e como é esse apoio. Lembre-se, o apoio
WVKLZLY[HU[VÄUHUJLPYVX\HU[VVWLYHJPVUHSMVYULJPTLU[VKLLX\PWHTLU[VZTH[LYPHSKPKm[PJVTqVKLVIYHLZWLJPHSPaHKHLU[YLV\[YVZ
Aproveitamento de recursos e oportunidades oferecidas pelas políticas públicas: existem
KP]LYZHZWVSx[PJHZWISPJHZJ\QVVIQL[P]VtJVU[YPI\PYJVTHWYVTVsqVKHSLP[\YHUHZLZJVSHZ
:LZ\HLZJVSHQmYLJVYYL\HHSN\THZKLZZHZWVSx[PJHZWHYH]PHIPSPaHYVKLZLU]VS]PTLU[VKL
projetos e/ou atividades na área de leitura, liste quais foram utilizadas e de que modo contriI\xYHTJVTVKLZLU]VS]PTLU[VKLZZHZPUPJPH[P]HZ

Razão de ser e objetivos do projeto
Razão de ser do projeto:WLYTP[LX\LVZH]HSPHKVYLZPKLU[PÄX\LTWVYX\LVWYVQL[VMVPLSHIVrado e se ele considera as necessidades da comunidade escolar onde é/será desenvolvido.
Essa questão também permite analisar a coerência do projeto, pois as razões que levaram
HVZL\KLZLU]VS]PTLU[VKL]LTZLYWVU[VKLWHY[PKHWHYHHKLÄUPsqVKVZVIQL[P]VZHSTLQHdos e do plano de ação.
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Objetivo principal do projeto: indica a principal mudança que a escola pretende alcançar
JVTHYLHSPaHsqVKVWYVQL[V7HYHHQ\KHYUVWYLLUJOPTLU[VKLZ[LJHTWVYLÅP[HZVIYLX\HPZ
foram as razões que motivaram o desenvolvimento do projeto. É importante que o objetivo
principal esteja relacionado a essas razões.
6IQL[P]VZLZWLJxÄJVZKVWYVQL[V!VZVIQL[P]VZLZWLJxÄJVZLZ[qVYLSHJPVUHKVZHHZWLJ[VZ
essenciais que deverão ser garantidos para que o objetivo principal do projeto se torne posZx]LS,SLZJVZ[\THTLZ[HYYLSHJPVUHKVZH\THX\LZ[qVWHY[PJ\SHY7VYPZZV]VJvWVKLWVY
L_LTWSVPUKPJHY\TVIQL[P]VLZWLJxÄJVWHYHJHKHLP_VKVWYVNYHTH7YHaLYLT3LYLZWHsV
HJLY]VTLKPHsqVLNLZ[qVKLWYVQL[VKLSLP[\YH3LTIYLZLKLX\LVUTLYVKLVIQL[P]VZ
LZWLJxÄJVZtSPTP[HKVHJPUJVWVYWYVQL[V

Equipe responsável e públicos envolvidos
Equipe responsável pela coordenação do projeto: o projeto pode ser concebido e executado por uma grande equipe, mas nesta questão é importante fornecer os dados somente
das pessoas que estarão envolvidas na coordenação do projeto.
Indique a qual público da comunidade escolar a pessoa pertence, informe seu nome e cargo. No caso de professores, no campo “Descrição do cargo ou série que está cursando”
PUMVYTLLTX\HSUx]LSTVKHSPKHKLVWYVÄZZPVUHSSLJPVUHLX\HSHTH[tYPHL_LTWSV!,UZPUV
-\UKHTLU[HS00/PZ[}YPH5VJHZVKLHS\UVZPUMVYTLLTX\HSUx]LSTVKHSPKHKLLSLLZ[\KH
7VYÄTPUKPX\LHmYLHKLMVYTHsqVKHWLZZVHL_JL[VWHYHHS\UVZLKLP_LJSHYVJVTVZLYm
sua participação no projeto, por exemplo, responsável pelas ações de mediação, responsável pela avaliação de resultados, responsável pela gestão do acervo.
Participação da equipe gestora: a participação de membros da equipe gestora da escola
no projeto é fundamental e aumenta seu potencial de realização. Por isso, é necessário que
pelo menos um dos membros da equipe gestora forneça seu parecer sobre o projeto, explicitando como será sua participação no desenvolvimento do mesmo.
7ISPJVZX\LZLYqVILULÄJPHKVZ![VKVZVZWISPJVZX\LZLYqVILULÄJPHKVZJVTVWYVQL[V
KHLZJVSHKL]LTZLYYLSHJPVUHKVZQ\Z[PÄJHUKVKLX\LMVYTHPZZVHJVU[LJLYm-VYULsH[HTItT\THWYL]PZqVKVUTLYVKLWLZZVHZILULÄJPHKHZWHYHJHKHWISPJVHZZPUHSHKV

Fase e duração do projeto
Fase do projeto: projeto de leitura em fase de implementação é aquele que está pronto para
ser realizado, mas ainda não foi iniciado na data de inscrição.
Projeto de leitura em fase de aprimoramento é aquele que já está em andamento na data da
PUZJYPsqVLX\LWVKLYmZLYJVUZVSPKHKVV\HTWSPHKVHVSVUNVKVWLYxVKVLTX\L]PNVYHH
premiação.
Data de início e término do projeto: informe a data em que o projeto se iniciou, no caso
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daqueles em fase de aprimoramento, ou se iniciará, no caso daqueles em fase de implementação. Indique também se o projeto tem previsão para terminar ou se é permanente e,
WVY[HU[VZLTKH[HKL[tYTPUVKLÄUPKH
:LVWYVQL[VKLZ\HLZJVSHJVU[PU\HYHW}ZML]LYLPYVKLKLZJYL]HHZWYPUJPWHPZHsLZ
X\LLZ[qVWYL]PZ[HZHWHY[PYKLZZHKH[HWHYHX\LZLQHWVZZx]LSH]HSPHYVJHYm[LYKLJVU[PU\Pdade do projeto.

Eixos do programa Prazer em Ler
6ZWYVQL[VZHWVPHKVZWLSVJVUJ\YZV,ZJVSHKL3LP[VYLZKL]LTJVU[LTWSHYVZX\H[YVLP_VZ
do programa Prazer em Ler: espaço, acervo, mediação e gestão de projetos de leitura, sendo esse último transversal aos demais.
Se sua escola já trabalha de forma adequada determinado eixo ou se os recursos para sua
melhoria vierem de outros parceiros, UqVtULJLZZmYPVX\LVWYVQL[V\[PSPaLYLJ\YZVZÄUHUceirosKVJVUJ\YZVULZZLLP_VLZWLJxÄJV5VLU[HU[VtPTWVY[HU[LX\L[VKVZVZX\H[YV
eixos estejam contemplados no desenvolvimento do projeto.
Espaço: LZZHX\LZ[qV]PZHPKLU[PÄJHYKLX\LMVYTHVWYVQL[VHIVYKHVLP_VLZWHsV
/m[YvZHS[LYUH[P]HZWVZZx]LPZ!
(ZZPUHSLHWYPTLPYHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvTPV
WHYHJYPHYV\HWYPTVYHYVLZWHsVKLSLP[\YHKHLZJVSHIPISPV[LJHZHSHKLSLP[\YHV\V\[YVZ
LZWHsVZ
(ZZPUHSLHZLN\UKHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VUqVWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvmio para criar ou aprimorar o espaço de leitura, porque:
 A escola já tem um espaço de leitura em boas condições de uso e, desse modo,
não é prioridade utilizar os recursos do prêmio para aprimorá-lo.
 (LZJVSHPYmJYPHYV\HWYPTVYHYZL\LZWHsVKLSLP[\YHJVTYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKLV\[YVZ
parceiros.
Assinale a terceira alternativa se sua escola considera não ter um espaço de leitura em boas
condições de uso, mas, mesmo assim, o projeto não pretende usar nem recursos do prêmio
nem de parceiros para criar ou aprimorar esse espaço.
Acervo: LZZHX\LZ[qV]PZHPKLU[PÄJHYKLX\LMVYTHVWYVQL[VHIVYKHVLP_VHJLY]V

de leitura em boas condições de uso: espaço seguro, que permita a permanência dos frequentadores em seu ambiente, e que seja ambientado de forma minimamente orientada e adequada para a
H[P]PKHKLKLSLP[\YH6LZWHsVUqVWYLJPZHZLYVPKLHSTHZKL]LWLYTP[PYX\LHZHsLZKVWYVQL[VZLQHT
realizadas de forma adequada e coerente com o que foi previsto. Se esse não for o caso, considere realizar
melhorias com recursos do prêmio ou de parceiros.
Espaço
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/m[YvZHS[LYUH[P]HZWVZZx]LPZ!
(ZZPUHSLHWYPTLPYHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvTPV
para constituir ou aprimorar o acervo de livros de literatura da escola.
(ZZPUHSLHZLN\UKHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VUqVWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvmio para constituir ou aprimorar seu acervo de livros de literatura, porque:
 A escola já tem acervo de livros de literatura em boas condições de uso2 e, desse
modo, não é prioridade utilizar os recursos do prêmio para aprimorá-lo.
 A escola irá constituir ou aprimorar seu acervo de livros de literatura com recursos
ÄUHUJLPYVZKLV\[YVZWHYJLPYVZ
Assinale a terceira alternativa se sua escola considera não ter um acervo de livros de literatura
em boas condições de uso, mas, mesmo assim, o projeto não pretende usar nem recursos
do prêmio nem de parceiros para constituir ou aprimorar esse acervo.
Mediação – ações de mediação:LZZHX\LZ[qV]PZHPKLU[PÄJHYKLX\LMVYTHVWYVQL[VKLsenvolve ações de mediação com a intenção de promover o acesso e o desenvolvimento do
gosto pela leitura literária.
/m[YvZHS[LYUH[P]HZWVZZx]LPZ!
(ZZPUHSLHWYPTLPYHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvTPV
para realizar ações de mediação.
(ZZPUHSLHZLN\UKHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VUqVWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvmio para realizar ações de mediação, porque:
 A escola já tem esse tipo de ação estabelecida e, desse modo, não é prioridade
utilizar os recursos do prêmio para realizá-las.
 A LZJVSHPYmYLHSPaHYLZZHZHsLZJVTYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKLV\[YVZWHYJLPYVZ
Assinale a terceira alternativa se sua escola não realiza ações de mediação, mas, mesmo assim, o projeto não pretende usar nem recursos do prêmio nem de parceiros para estabelecer
esse tipo de ação.
Mediação – formação de professores-mediadores: LZZH X\LZ[qV ]PZH PKLU[PÄJHY KL X\L
forma o projeto desenvolve ações que contribuem com a formação de professores como
mediadores de leitura.
/m[YvZHS[LYUH[P]HZWVZZx]LPZ!

2 Acervo

de livros de literatura em boas condições de uso:HJLY]VTPUPTHTLU[LKP]LYZPÄJHKVLJVTSP]YVZ
KLSP[LYH[\YHKLX\HSPKHKLLTIVTLZ[HKVKLJVUZLY]HsqV6HJLY]VUqVWYLJPZHZLYVPKLHSTHZKL]L
permitir que as ações do projeto sejam realizadas de forma adequada e coerente com o que foi previsto. Se
esse não for o caso considere realizar melhorias com recursos do prêmio ou de parceiros.
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(ZZPUHSLHWYPTLPYHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvTPV
para realizar ações de formação de professores.
(ZZPUHSLHZLN\UKHHS[LYUH[P]HZLVWYVQL[VUqVWYL]vV\ZVKLYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKVWYvmio para realizar ações de formação, porque:
 A escola já tem professores com formação adequada para a realização dessa tarefa
e, desse modo, não é prioridade utilizar os recursos do prêmio para realizar ações de
formação.
 A LZJVSHPYmYLHSPaHYHsLZKLMVYTHsqVJVTYLJ\YZVZÄUHUJLPYVZKLV\[YVZWHYJLPYVZ
Assinale a terceira alternativa se sua escola considera não ter professores com formação
adequada para a realização dessa tarefa, mas, mesmo assim, o projeto não pretende usar
nem recursos do prêmio nem de parceiros para realizar ações de formação.
Gestão: LZZH X\LZ[qV ]PZH PKLU[PÄJHY ZL V WYVQL[V KL SLP[\YH ZLYm PU[LNYHKV HV J\YYxJ\SV
formal/projeto pedagógico da escola. Se a resposta for positiva você deve descrever de que
MVYTHHZHsLZKVWYVQL[VKLSLP[\YHLZ[qVYLSHJPVUHKHZHVZJVU[LKVZKVJ\YYxJ\SVMVYTHS
projeto pedagógico.

Avaliação dos resultados do projeto
Indicadores, meios e procedimentos:WVYTLPVKLPUKPJHKVYLZtWVZZx]LSX\LHLX\PWLYLZponsável avalie os resultados que podem ser observados ao longo do desenvolvimento do
WYVQL[V0ZZVWLYTP[LPKLU[PÄJHYX\HPZWVU[VZKL]LTZLYJVYYPNPKVZK\YHU[LHPTWSLTLU[HsqV
das ações para que os resultados esperados sejam alcançados.
7VYPZZVULZZHX\LZ[qVKLZJYL]HX\HPZPUKPJHKVYLZX\HU[P[H[P]VZV\X\HSP[H[P]VZZLYqV\[PSPzados para avaliar os resultados do projeto.
Para auxiliá-lo na resposta, reveja os “resultados esperados” que você descreveu no plano
KLHsqVHYX\P]VKPZWVUx]LSWHYHKV^USVHKUVZP[Lwww.institutocea.org.br/concursoLLSLja indicadores que possibilitem avaliar se os resultados descritos estão sendo atingidos. Por
ÄTPUKPX\LVZTLPVZLWYVJLKPTLU[VZX\LZLYqV\ZHKVZWHYHTLUZ\YHYLZZLZPUKPJHKVYLZ
Exemplo: AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Resultado esperado:L_WHUZqVLKP]LYZPÄJHsqVKVHJLY]VKLSP]YVZKLSP[LYH[\YH
Indicador quantitativo: número de livros de literatura adquiridos.
Meio/procedimento: registro de aquisição de livros, cadastro de livros da biblioteca.
Exemplo: AVALIAÇÃO QUALITATIVA
Resultado esperado: ampliação do repertório literário dos alunos.
Indicador qualitativo: interesse dos alunos por diversos gêneros literários.
Meio/procedimento:ÄJOHKLLTWYtZ[PTVZYLSH[VZKVZHS\UVZHYLZWLP[VKHZSLP[\YHZWHY[Pcipação dos alunos em rodas de conversa.
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Orçamento
Detalhamento do orçamento: nessa questão você deve indicar em que rubricas o projeto
prevê realizar investimentos e melhorias, seja com recursos do prêmio, seja com outras fontes de recurso.
Por isso, para cada rubrica assinalada, indique o valor solicitado ao concurso Escola de Lei[VYLZLV]HSVYHK]PUKVKLV\[YHZMVU[LZKLYLJ\YZV5qVZLLZX\LsHKLPKLU[PÄJHYX\HPZZqV
as outras fontes conforme exemplo abaixo:
 Recurso próprio da escola.
 Recursos públicos.
 RLJ\YZVKLWHYJLPYVULZZLJHZVPUKPX\LX\LTtVWHYJLPYV
Lembre-se de que os recursos advindos de outras fontes devem sempre ser apresentados
LT]HSVYTVUL[mYPV9 WVYPZZVZLHJVU[YPI\PsqVMVYWVYL_LTWSVLX\PWHTLU[VZV\TqV
de obra voluntária, você deve estimar qual o valor que a escola pagaria para obter esse bem
ou serviço se ele não fosse fornecido gratuitamente.
Valor total solicitado ao concurso Escola de Leitores: preencha essa questão com o valor
total solicitado ao concurso. Lembre-se de conferir se o valor é coerente com o indicado no
KL[HSOHTLU[VKVVYsHTLU[VWVYY\IYPJHLZLLSLUqV\S[YHWHZZH9 

Parte III – Plano de ação
Importante: o arquivo “Plano de ação.xls” é o único anexo que deve, obrigatoYPHTLU[L HJVTWHUOHY H ÄJOH KL PUZJYPsqV ,SL LZ[m KPZWVUx]LS WHYH KV^USVHK UV
www.institutocea.org.br/concursoLKL]LZLYHUL_HKVnÄJOHKLPUZJYPsqVUVTVTLU[VKL
seu preenchimento.
Instruções de preenchimento: UHWYPTLPYHJVS\UHKHWSHUPSOHSPZ[LVZVIQL[P]VZLZWLJxÄJVZ
KVWYVQL[VTLUJPVUHKVZUHÄJOHKLPUZJYPsqVVUSPULTm_PTVKLJPUJV0UKPX\LVZYLZ\S[HKVZLZWLYHKVZWHYHJHKHVIQL[P]VLZWLJxÄJVLHZHsLZLZ[Y\[\YHU[LZX\LZLYqVYLHSPaHKHZ
WHYHH[PUNPSV0UMVYTLVZWISPJVZX\LZLYqVILULÄJPHKVZLTJHKHHsqVZ\HK\YHsqVJYVnograma e a pessoa responsável.
Lembre-se: ações estruturantes são aquelas que sustentam o projeto e que podem englobar
várias ações menores dentro de si.
Exemplo:
Ação estruturante: ampliação da prática de empréstimos de livros.
Ações menores que compõe a ação estruturante:
 Debates em sala de aula sobre os livros lidos pelos alunos.
 Divulgação dos livros lidos pelos alunos para a comunidade escolar.
 Empréstimo de livros durante as férias.
 Empréstimo de livros para familiares.
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DICAS FINAIS
Agora que você tem informações mais detalhadas para apresentar seu projeto no concurso
Escola de Leitores, inicie a inscrição.
5qVKLP_LWHYHHS[PTHOVYH3LTIYLZLKLX\L]VJvWVKLWYLLUJOLYHÄJOHKLPUZJYPsqV
aos poucos, pois as informações podem ser salvas a cada acesso e atualizadas quantas
]LaLZ]VJvHJOHYULJLZZmYPVH[tV[tYTPUVKVWLYxVKVKLPUZJYPsqVnZO KVKPHKL
ZL[LTIYVKL
NÃO SE ESQUEÇA: JVUZ\S[L LZ[L N\PH K\YHU[L V WYLLUJOPTLU[V KH ÄJOH KL PUZJYPção e do plano de ação, e se ainda tiver dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail
contato@escoladeleitores.org.br V\WLSV[LSLMVUL KLZLN\UKHHZL_[HMLPYH
KHZOnZOK\YHU[LVWLYxVKVKLPUZJYPsLZ
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Anexo 1 - Modelo de Ficha de inscrição para consulta
3LTIYLZL X\L HZ PUZJYPsLZ Z} ZLYqV HJLP[HZ WLSV ZPZ[LTH VUSPUL KPZWVUx]LS UV ZP[L
www.institutocea.org.br/concurso. Este é apenas um modelo para lhe ajudar a preparar a
inscrição do projeto de sua escola.
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Realização:

www.institutocea.org.br

Parceria:

Trabalho aqui, trabalho agora.
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