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 Número de livros lidos em 2004

◦ Entre 1 e 5: 42,33%

◦ Entre 6 e 10: 10,33%

◦ Mais de 10: 12,70%

◦ Nenhum: 34,66%

Total de entrevistados: 378 pessoas



 Forma de acesso ao livro em 2004:

◦ Empréstimo: 72,87%

◦ Compra: 37,65%

◦ Troca: 12,55

◦ Outra: 4,05%

◦ Ganhou: 3,64%

◦ Leitura pela Internet: 0,40%



 Tipo de leitura:

◦ Jornal: 80,42%

◦ Revistas: 56,35%

◦ Livros sobre aventura: 12,96%

◦ Literatura infantil: 11,38%

◦ Drama:10,05%

 Mais citados



 Causas da falta de hábito:

◦ Falta de tempo: 50,00%

◦ Dificuldade de compreensão: 41,18%

◦ Falta de oportunidade: 17,65%

◦ Problemas com o domínio da língua:11,76%

◦ Preço do livro: 2,94%

◦ Outro: 5,88% 



 A que atribui o gosto pela leitura:

◦ Escola: 53,41%

◦ Exemplo da família: 34,85%

◦ Exemplo de amigos: 10,61%

◦ Campanha da mídia: 2,27%

◦ Outros: 12/50%



 Desenvolver na comunidade lajeadense o gosto e o hábito 
da leitura.

 Incentivar a criação e produção literária nas escolas

 Democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda 
comunidade

 Capacitar professores e auxiliares de bibliotecário como 
mediadores de leitura

 Estimular alunos, pais, professores e comunidade em 
geral a frequentar ainda mais os espaços de leitura.



O Plano de Ação do Projeto Lajeado Leitor é

constituído por quatro eixos estratégicos, a partir

dos quais se agrupam as várias linhas de ação.

Cada um deles é formado pelos seus respectivos

projetos executados pela SED, escolas e

entidades.



 Eixo 1: Incentivo à leitura e formação

 Eixo 2: Democratização do acesso

 Eixo 3: Valorização do livro e da leitura

 Eixo 4: Apoio à criação e à produção



 Realização de projetos de

leitura nas escolas com o

objetivo de incentivar a leitura
e formar leitores.

Projetos de estímulo à leitura nas

escolas envolvendo a rede municipal,

estadual e particular.



 Biblioteca Pública: 27.624 exemplares

 Bibliotecas das escolas municipais de 
ensino fundamental: 85.619 exemplares

 Informatização das bibliotecas: 2007



 “A biblioteca como espaço da
formação de leitores” - Rosane
Cardoso (UNIVATES), 2009

 Oficina de restauração de
livros: julho de 2008 e 2009

http://www.pixelmidia.com.br/img_news/news_12228.jpeg
http://www.pixelmidia.com.br/img_news/news_12490.jpeg


 Imprensa e convidados 

 18/04/2008

 Salão de Eventos da Prefeitura 







 Para os alunos das

escolas municipais de

ensino fundamental

 Peça de teatro “O

Menino Que Aprendeu

Cedo Demais”.

http://3.bp.blogspot.com/_PZcen7JG2jI/SUAN__txiOI/AAAAAAAAAEo/tSidDmPN28I/s1600-h/DSC_0699.JPG


 Revista Pedagógica Interfaces

◦ 2ª Edição: julho/2008

◦ Coletânea de textos pedagógicos produzidos pelos 

professores da rede municipal na área de 

investigação escolar.

◦ Número de exemplares: 1000

◦ Número de artigos publicados: 28 artigos



 Ricardo Azevedo

 Julio Emilio Braz

 Jonas Ribeiro

 Luiz Puntel

 Caio Riter

 Eric Chartiot

 Walmor Santos

 Caio Riter

 Christina Dias

 Eric Chartiot

 Nilson May

 Luís Dill

 Ana Carolina Pinheiro

 Sergio Napp

 Roberto P. Santos

Celso Cisto

Ana Carolina Pinheiro

Gustavo Finkler e Raquel Grabauska

Pedro Bandeira

Michele Iacocca
Cristina Porto













 Distribuição de livros para as escolas 

municipais

◦ Aquisição de livros dos escritores da ação “AUTOR 

PRESENTE”

◦ Em torno de R$ 70.000,00



Escritores adotados pelas escolas:

Ana Cecilia Togni pela escola EMEF Nova Viena e 

EMEF Oscar Koefender

José Alfredo Schierholt pela EMEF Capitão Felipe 

Dieter

Lenira Heck pela EMEF Universitário e EMEF Vitus 

Mörchbächer

Marcos Frank pela EMEF Porto Novo

Nara Knanck pela EMEF Lauro Mathias Müller e 

EMEF Nova Viena

Ivete Kist pela EMEF Campestre 

Olavo Black pela EMEF São José de Conventos



 Poesia para Todos
◦ Aproximar as pessoas 

da leitura de diversos 
poemas

◦ Parcerias:  Padaria 
Suiça, Restaurante 
Piloneto, Restaurante 
Moenda, Restaurante 
Bef House



 Leitura no Parque.

◦ Parque Professor Theobaldo Dick

◦ “Você achou um tesouro! Agora ele é seu!” Esta
mensagem surpreendeu a quem na tarde de
domingo encontrou um livro sobre um banco ou
uma pedra.



 Realização do Governo de Lajeado e SESC/RS



 11 de outubro de 2008



 26 de novembro

 Palestrante: Professor e Mestre da 

UNIVATES, Roque Danilo Bersch



 Palestrante: Tony Ademo

 Parceria com a JCI

Concurso de 

Oratória



◦ Composta atualmente por 22 escritores lajeadenses

◦ Esteve exposta nos seguintes locais:

 Supermercado IMEC

 Prefeitura Municipal

 Escolas Municipais

 Unicshopping

 Biblioteca Pública

 Feira do Livro

Galeria Itinerante dos 
Escritores de Lajeado



 Feira do Livro nas Escolas

 Mostra de Trabalhos

 Palestras

 Diferentes atividades de promoção da leitura







• Promovendo a leitura através da música

• Curso de música “CANTESCOLA”: 

Lendo o mundo através da música. Oportunizar

oficinas aos professores para, após, serem

desenvolvidas com os alunos nas escolas.



Diversas atividades aconteceram

durante a semana. Cada escola

elaborou uma programação específica,

como gincanas, murais sobre dicas de

livros, palestras, debates, campanhas

de doação e resgate de livros,

inauguração de espaços específicos ,

contação de histórias para os

professores, e confecção de

carteirinhas.



Para comemorar o Dia do Escritor os alunos das

EMEF Nova Viena e Porto Novo, coordenados

pela equipe da SED, através do Projeto Lajeado

Leitor, conversaram com a população que

circulou pela Rua Júlio de Castilhos e entregaram

marcadores de página contendo mensagens de

incentivo à leitura escritas pelos autores que

integram a Galeria Itinerante de Escritores de

Lajeado.





Próximas ações:

•Leitura nas paradas de ônibus

• Edição do Livro de Memórias das Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental

•Autor presente (Lúcio Boechar)

•2ª Etapa do Concurso de Oratória



 Blog do Projeto Lajeado Leitor

 http://lajeadoleitor.blogspot.com/


