PROGRAMA PRAZER EM LER - 2010
Sistema de Acompanhamento e Avaliação Interna
3.1. REGISTRO DAS PRÁTICAS DE LEITURA
Esse instrumento complementa o Relatório de Ação dos Projetos Específicos e tem a finalidade de
acompanhar e compartilhar as práticas de leitura desenvolvidas pelos projetos durante o ano de 2010. Nele a
organização integrante do pólo de leitura deve registrar duas atividades (exs: rodas de leitura, hora do conto,
recital poético). Atividade 1 – aquela que gostaria de aprimorar e Atividade 2 – aquela que gostaria de
compartilhar com os demais integrantes do Programa Prazer em Ler.
1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DA INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________________________________
NOME DO PROJETO: ______________________________________________________________________________
FICHA DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À LEITURA
NOME DA ATIVIDADE 1: _____________________________________________________________________________
NOME DA ATIVIDADE 2: _____________________________________________________________________________
PERIODICIDADE
A

ATIVIDADE

É

CONTÍNUA

ATIVIDADE 1

ATIVIDADE 2

OU

PONTUAL?

INDIQUE

O PERÍODO OU A DATA EM

QUE A ATIVIDADE FOI REALIZADA

TURNO(S)

EM QUE FOI REALIZADA
ATIVIDADE:

A
MANHÃ/TARDE/NOITE

TEMPO
ATIVIDADE

DE

DURAÇÃO

DA

1

1. Local onde as atividades foram realizadas (espaço de leitura da instituição ou outros espaços- quais?):
Atividade 1

Atividade 2

2. Participantes
2.1 - Número de participantes
Atividade 1

Atividade 2

Crianças até 6 anos
Crianças entre 7 e 14 anos
Adolescentes entre 15 e 17 anos
Jovens entre 18 e 25 anos
Adultos acima de 26 anos
Idosos
Familiares de diversas faixas etárias
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Considere o tempo total (número de horas) de duração de cada atividade, mesmo que ela seja realizada em momentos distintos, ex: Uma
oficina pode ter 10 encontros de 3 horas cada um, então o tempo de duração total da atividade é de 30 horas.
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2.2 - Nome dos/as Mediadores/as Presentes
Atividade 1

Atividade 2

2.3 - Indique na frente do nome escrito na tabela acima, quem foi o medidador responsável por cada atividade.
3. Descrição das atividades realizadas:
Descreva o que foi realizado e como foi realizado, incluindo: se a atividade foi previamente planejada, quem
participou do planejamento; se a atividade visava um objetivo específico, quais os procedimentos para a
execução da atividade, e materiais e subsídios utilizados na sua realização. (até 20 linhas por atividade)
Atividade 1

Atividade 2

4. Relacione abaixo o(s) título(s) do(s) livro(s) que subsidiou(ram) cada atividade:
Título da Obra

Autor

Foi lida integralmente
Sim
Não

Atividade 1
Atividade 2

5. Descreva a reação e participação do público:
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Descreva como foi percebida a participação/aceitação da atividade. Ex: Houve receptividade, resistência,
participação, atitude passiva frente à atividade, interação, etc. (até 10 linhas por atividade)
Atividade 1

Atividade 2

6. Que resultados foram identificados a partir de cada atividade?
Houve algum tipo de mudança no comportamento leitor? Exemplo: maior interesse por determinados títulos
ou gêneros, maior interesse em conhecer outras obras do mesmo autor, ou tema. Os participantes ficaram
interessados pelos livros lidos e buscaram ler outros livros, ou os mesmos novamente? Aumento do número
de empréstimos de livros, novos usuários, etc. (até 10 linhas por atividade)
Atividade 1

Atividade 2

7. Outras observações importantes a serem consideradas a respeito destas atividades (até 5 linhas)

Responsável pelo preenchimento deste instrumento:
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______________________________________ Local e Data ________________________
Função no projeto: __________________________________________________________
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