


PROJETO

ESTANTE DE 
HISTÓRIAS



O projeto Estante 
de Histórias tem como objetivo 

principal promover 
à leitura entre as crianças e auxiliar 

o trabalho do           professor em 
sala 

de aula. 

Conheça mais sobre o projeto nos 
ícones abaixo:

     

http://projetoestantedehistorias.com.br/2018/
https://www.facebook.com/ProjetoEstanteDeHistorias/
https://www.youtube.com/watch?v=QZV9Nw8QJcg
http://www.vrprojetos.com.br/diariooficial/ESTANTEDEHISTORIASIV.pdf


Além da entrega das 
estantes, realiza atividades 
que capacitam as professoras 
e  beneficiam os alunos nas 
cidades contempladas.

Para alcançar seu objetivo o projeto:

Essa doação pode ocorrer 
para; escolas públicas, 
bibliotecas prisionais, 
bibliotecas de hospitais, 
brinquedotecas, creches ou 
ONGs que atendam crianças 
especiais.

Prevê a entrega de lindas 
estantes coloridas de 1,10m x 
0,60m, com 100 livros infantis 
e adereços que facilitam os 
trabalhos de leitura em sala de 
aula. 



A partir da entrega das estantes, 

os professores do ensino 
fundamental e educação 
infantil, de todas as escolas 
da cidade, são beneficiados 
com as oficinas de 
capacitação, que incentivam o 

desenvolvimento de atividades com os 
livros em sala de aula. Estas atividades 
são realizadas em parceria com a 
Secretaria de educação local.



Nas oficinas as 
professoras recebem 

material de apoio 
personalizado e 

aprendem 
novas formas de 

estimular o gosto pela 
leitura para seus alunos.



Para formar novos 
contadores 
de histórias as

oficinas são abertas para a 
comunidade 
local e colaboradores  
da empresa, caso 
queiram desenvolver 
posteriormente esta 
atividade 
como trabalho 
voluntariado.



A estante foi pensada 
para ser utilizada 
como móvel de apoio 
nas escolas, 
pode armazenar cerca de 
500 outros livros.
Na parte superior, possui um espaço 
onde ficam os adereços e um tapete 
de borracha pensado para ser 
utilizado em atividades além da sala 
de aula, como piqueniques e rodas 
de leitura.



Contadores de histórias locais são 
contratados para realizar atividades com 

alunos e entregar o material de 
apoio personalizado que 
contribui com a 
continuidade do projeto.



Por que apoiar o 
Estante de 
Histórias?



A leitura na 
infância é 
fundamental para 
despertar o hábito 
e o prazer de ler.

As oficinas 
motivam 
os professores e 
proporcionam a 
troca de 
conhecimento.

O acervo é indicado 
para crianças de 
05 a 10 anos. 
(1º ao 5º ano)

Pode ser realizado 
em qualquer região 
do Brasil.

As contações 
de histórias 
encantam as 
crianças. 
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