PROGRAMA PRAZER EM LER
Sistema de Acompanhamento e Avaliação Interna

INSTRUMENTO 2.1.

LINHA DE CHEGADA PARA OS

PÓLOS DE LEITURA

1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: __________________________________________________________
NOME DO POLO DE LEITURA: ___________________________________________________________________
NÚMERO DE ORGANIZAÇÕES INTEGRANTES: ___________________________________________________________
CIDADE/ ESTADO:

_________________________________________________________________________________

PERÍODO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: ________ (MÊS/ANO) A _________(MÊS/ANO)
1. FORMAÇÃO: (ATÉ 5 LINHAS POR QUESTÃO)

1.1. Em relação à mediação de leitura, o que foi feito para atender a demanda identificada nas
organizações integrantes, que deverá ser respondida pela ação de formação do Polo? (Temas,
práticas, concepções, etc.)

1.2. O que foi realizado para atender a demanda identificada nas organizações integrantes em relação a
outros temas específicos para a ação coletiva (ex: sustentabilidade, comunicação/ visibilidade,
redes, participação e incidência política)?
1.3. Como os desafios foram enfrentados.
1.4 – Quais os desafios no campo da formação foram superados e quais permanecem.
2. PARTICIPAÇÃO E INCIDÊNCIA POLÍTICA (até 5 linhas)
2.1. Qual o entendimento que as instituições têm sobre participação e incidência política na área da
leitura?
2.2. Foram realizadas atividades de participação e incidência em políticas públicas? Quais?
2.3. Quais resultados foram alcançados com essas ações?
2.4. Quais os desafios no campo da incidencia foram superados e quais permanecem.
3. COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE (até 5 linhas)
3.1. Qual papel da comunicação no fortalecimento do polo e dos projetos de leitura? [ver os resultados
para ver se a pergunta se mantem ou tem que ser refeita]
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3.2. Foram realizadas atividades de comunicação e visibilidade? Quais?
3.3. Quais resultados alcançados com essas ações?
3.4. Quais os desafios no campo da comunicação foram superados e quais permanecem.
4. GESTÃO COMPARTILHADA (até 5 linhas)
4.1. Qual o entendimento que as instituições têm sobre a gestão compartilhada do polo de leitura?
4.2. Foram realizadas atividades para o compartilhamento da gestão? Quais?
4.3. Quais resultados alcançados com essas ações?
4.4. Quais os desafios no campo da gestão compartilhada foram superados e quais permanecem.
4.5 – Processo de acompanhamento e avaliação – perguntas/participantes/meios e procedimentos/análise
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