
Projeto de Ação Cultural para a promoção e difusão da 

Literatura e 

Formação de multiplicadores em mediação de leitura.  



Missão 

• Atuar em duas frentes específicas: A promoção de ciclos de  

      leitura e formação de multiplicadores em leitura; 

 

• Aumentar a frequência do uso de bibliotecas e salas de leitura 
das instituições onde atuar; 

 

• Despertar e desenvolver no público-alvo o prazer pela leitura e 
a imersão no universo transformador dos livros; 

 

• Estimular a prática da reflexão e da cidadania; 

 



Visão 

• Obras literárias como bem simbólicos, integrantes do processo 
de educação e cidadania; 

 

• Partimos do fato que a familiaridade com  leitura proporciona a 
ampliação do nível de conhecimento,vocabulário e senso crítico; 

 

• Ação humanizadora: o contato com a leitura promove uma 
reflexão mais profunda sobre fatos e os atos cotidianos. 
 

 



Projeto Piloto 
 

• Criado  e  desenvolvido no de 2004,inicialmente com o nome de  
Projeto LEITURA LIVRE,  

 

• Estruturado por alunos, como plano de estagio para o curso de 
biblioteconomia e ciência da informação com a participação de 
vários profissionais,formando uma equipe multidisciplinar; 

 

• O projeto piloto teve inicio no município de Franco da Rocha, 
na extinta Penitenciária Feminina e sua intenção inicial 
era:colaborar na organização do acervo e contribuir com 
doações e melhoria do acervo; 

 

• A partir das visitas técnicas e de posse de informações 
importantes os então estagiários passam a direcionar suas 
ações com foco no leitor. 

 



Plano de Implementação 
Plano para implementação do projeto e  

formação de multiplicadores do Leiturativa: 

 Ementa Pedagógica 

 

1. Reunião com Coordenação das Unidades onde atua 

2. Visita Técnica ( espaço, publico alvo ) 

3. Definindo estratégias  

4. Inicio das atividades  

5. Avaliação dos trabalhos 

6. Ajuste das atividades 

7. Treinamento de multiplicadores 

 

 



Atividades 

• Conhecer o publico 

• Historia do livro e o livro na historia  

• Desmistificando o livro 

• Trabalhando textos 

• Gêneros literários (com supervisão) 

• Ciclos temáticos de leitura 



Encontros 

Ação: Encontro com autor. 

EXTINTA Penitenciária Feminina  

de Franco da Rocha. 03/2005  

Ação: Palestra Motivacional. 

EXTINTA Penitenciária Feminina  

Do Tatuapé.  09/2005 



 

 

Sarau 

 

 



Convidado 



Convidado 



Convidado 



Roda de Leitura 

 na 

Biblioteca de São Paulo 

 



Equipe  
 

Supervisão e Coordenação  

Evanda Verri Paulino 

 

Apoio Pedagógico 

Eliana Asche 

 

Mediadores 

Durvalino Nascimento Peco 

Wagner Paulo da Silva 

Cirineu Carlos Letang 

Thaís Costa Barbosa 
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