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Multiplicando Leitores: 
A formação do professor leitor  

É um projeto de formação de leitores voltado para professores do Rio de Janeiro. Ao 

todo são 720 vagas, com acesso gratuito, para oficinas online no formato de 

videoconferências ao vivo, totalizando 288 horas de ensino visando capacitar os 
docentes para atuar como multiplicadores de leitores em seus espaços de prática 
pedagógica. 



Objetivos: 
 

Realizar 9 oficinas literárias online, por videoconferências ao vivo, com acesso gratuito e tradução 
em Libras. Cada oficina com duas turmas de 40 alunos e 8 encontros de 2 horas semanais. Total de 288 
horas de formação. 720 vagas para professores do Rio de Janeiro, sendo 50% destinadas para 
docentes da rede pública. 20% dos convites para instituições que trabalham com deficientes auditivos 
e para mediadores de leitura vinculados às bibliotecas públicas municipais e estaduais. 

Oferecer formação docente gratuita para profissionais com dificuldade de acesso à capacitação 
constante de modo a subsidiar os professores para o desenvolvimento das práticas leitoras 
indicadas na Base Nacional Comum Curricular.

Promover práticas de leitura, escrita e reflexão literária para professores que atuam em toda a 
Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio, de modo a impactar e multiplicar novos 
leitores.

Incentivar, por meio da disseminação da leitura e da escrita, o desenvolvimento sociocultural dos 
cidadãos, transformando realidades e contribuindo para a construção de um país mais leitor.



Cenário:
 Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 
5a edição Setembro/2020

Brasil - 48%
Sudeste - 49%

Rio Capital - 53%

NÃO LEITORES
INFLUÊNCIA DO PROFESSOR

Gosto pela leitura
1o lugar: 15%

Na escolha dos livros
3o lugar: 10%

Indicação do último livro que leu
1o lugar: 22%

> Por faixa etária:
05-10 anos - 53%
11-13 anos- 48%
14-17 anos - 38%



“É fundamental investir na formação desse mediador. O professor, mediador de leitura, o 
bibliotecário que também assuma de alguma forma esse papel. A gente viu a importância 
desse mediador quando é assumido por uma família, mas que é uma família de classe alta, de 
nível superior. E as crianças que vêm de famílias mais vulneráveis? Eu acho que a escola tem 
que suprir esse papel”.

Coordenadora da pesquisa, Zoara Failla
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Compromisso:
 A iniciativa do Instituto Estação das 
Letras está engajada com a Agenda 
2030 da ONU 

Meta 4.3 
Até 2030, assegurar a 
igualdade de acesso para todos 
os homens e mulheres à 
educação técnica, profissional e 
superior de qualidade, a preços 
acessíveis.

Meta 4.7c 
Até 2030, substancialmente 
aumentar o contingente de 
professores qualificados.





1) Leitura na Educação Infantil: o leitor de 0 a 6 anos. 
2) A escrita como complemento da leitura. 
3) Por que e como ler os clássicos para crianças e jovens. 
4) História da leitura e das bibliotecas. 
5) Rodas de Leitura. 
6) Escrita criativa. 
7) Gêneros Literários. 
8) Como escolher bons livros para crianças? 
9) Como incentivar a leitura nas aulas online? 

Oficinas:



Comunicação e contrapartidas:

★ Inserção de marca no site do projeto.
★ Inserção de marca em todas as artes do projeto e 

menção do patrocínio em todas as suas 
comunicações.

★ Divulgações em mailing (8 mil inscritos) e posts 
impulsionados no Facebook (19 mil seguidores) do 
Instituto Estação das Letras.

★ Citação do patrocínio em todos os releases da 
assessoria de imprensa do projeto.

★ Menção e agradecimento ao patrocinador no evento 
de lançamento do projeto. O evento contará com 
participação de conferencista convidado e 
transmissão ao vivo, aberta e gratuita, para o público 
em geral.





Quem somos:

O Instituto Estação das Letras é uma associação civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, que nasceu do legado 
da Estação das Letras, instituição pioneira na formação de 
leitores, escritores e profissionais do livro, fundada em 
1996 por Suzana Vargas, poeta, escritora e professora.

Missão: Promover o livro, a leitura e a escrita como 
instrumentos de transformação social, contribuindo para 
a construção de um país mais leitor.



Impacto gerado:

Eventos realizados Pessoas beneficiadasProfessores capacitados

 6.600 4.000 48.000







e-mail
iel@estacaodasletras.com.br
tel/whatsapp
2199127-4088 https://www.estacaodasletras.com.br/


