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Biblioteca Escolar 
Central “Castro Alves” 
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Centro Cultural 
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Centro Cultural 
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PARCERIA COM ORDEM INTERNACIONAL 
DO ARCO-ÍRIS PARA MENINAS 
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Casa de Saúde 
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Santa Casa  



Doutoras da Leitura 
Projeto 

A Biblioteca Escolar Central “Castro Alves”,   
célula cultural subordinada à  

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo  

do Município de Votuporanga-SP,  
visando a difusão da leitura dentro do Município,  

apresenta o 
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Levar leitura às alas pediátricas dos 2 hospitais  de 
Votuporanga.  

Através da leitura de livros infantis, auxiliar para que a 
internação das crianças seja menos traumática e de forma 
subliminar despertar o gosto pela leitura junto às mesmas. 

OBJETIVO 
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Vários projetos já foram desenvolvidos em Votuporanga, 
contudo as crianças que se encontram hospitalizadas não 
foram até então abordadas. 

O projeto almeja plantar uma pequena semente que  germine 
e dê  bons frutos no futuro. 

 

JUSTIFICATIVA 
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Às 4ª feiras (Santa Casa) e 5ª feiras (Casa de Saúde),  das 
16 às 18 h, cinco garotas voluntariamente vão aos 
Hospitais, seguindo regras determinadas e em espaços 
definidos pela Direção dos mesmos, onde fazem a leitura, 
ao final cada criança recebe um livro de presente.  
No caso de crianças que não podem se locomover e as 
que estiverem em quartos de isolamento o livro será 
entregue pela enfermeira.  

METODOLOGIA 
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Após avaliações feitas pela Diretoria dos Hospitais, Ordem 
Internacional do Arco-Íris para Garotas e Biblioteca Municipal, 
mostre que alguma forma o projeto contribui para  
minimizar os impactos emocionais da internação e  
desperte de alguma forma o gosto pela leitura entre as 
crianças atendidas. 

META 
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RECURSOS: 
Atualmente a Biblioteca dispõe de livros para o projeto.  
Na continuidade do mesmo, faremos uma campanha com o 
apoio da SAEV (solicitação através de informe junto às contas de água) 

para arrecadar através de doações, os livros que serão 
necessários à continuidade do projeto. 

  

AVALIAÇÃO: 
A avaliação permanente através de questionários com 
acompanhantes, médicos, enfermeiros e psicólogos 
envolvidos.  
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1) Você considera que a atividade de leitura desenvolvida e 
um livro como presente agradou as crianças que 
participaram? 

2) Esta atividade contribui para minimizar o impacto 
emocional da internação? 

3) Você acha que essa atividade pode contribuir para o 
hábito de leitura das crianças após saírem do hospital? 

4) Esta atividade deve ser mantida dentro do hospital? 

5) Caso queira, deixe seu comentário, crítica ou sugestão. 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Identificação do Acompanhante 
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1) Você considera a atividade desenvolvida pelas “Doutoras 
da Leitura” importante para amenizar o estresse e a 
ansiedade que a internação causa nas crianças? 

2) É possível perceber alguma mudança, no quadro clínico ou 
emocional, das crianças após a atividade de leitura? 

3) Em sua opinião, esta atividade pode fazer com que a 
criança possa a vir gostar mais de livros/leitura? 

4) Esta atividade deve ser mantida dentro do Hospital? 

5) Caso queira, deixe seu comentário, crítica ou sugestão. 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Nome: __________________________ 
Função:  _________________________ 


