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“Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, 
muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser 

leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de 
compreensão do mundo...” 

 
 

ABRAMOVICH, F. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 2010. 
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NOME ENDEREÇO OBSERVAÇÃO O QUE VOCÊ VAI 

ENCONTRAR 

DATA DO 

ACESSO 

A  Cor da Letra www.acordaletra.com.br  É um centro de estudos, pesquisa e assessoria, 

que realiza atividades de divulgação e 

implantação de diversos projetos de leitura. 

Projetos e publicações. 23/03/14 

Avisa-lá www.avisala.org.br  Tem como objetivos contribuir para a 

qualificação e o desenvolvimento de 

competências dos educadores, que atuam em 

Instituições educacionais e atendem crianças 

de baixa renda; oferecer suporte técnico para 

ONGs, agências governamentais, escolas de 

educação infantil e educação fundamental; 

atuar como centro de produção de 

conhecimento em Educação por meio de site 

na internet. 

Cursos, projetos e 

artigos. 

23/03/14 

CENPEC – Centro de 

Estudos e Pesquisas 

em Educação, Cultura 

e Ação Social 

www.cenpec.org.br  Tem como objetivo o desenvolvimento de 

ações voltadas à melhoria da qualidade da 

educação pública e a participação no 

aprimoramento da política social.  

Projetos, teses, artigos e 

textos. 

23/03/14 

Flipinha www.flipinha.org.br  É o eixo educacional da Flip – Festa Literária  

Internacional de Paraty. 

Dicas de livros e de 

como incentivar a 

leitura com as crianças 

23/03/14 
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http://www.acordaletra.com.br/
http://www.avisala.org.br/
http://www.cenpec.org.br/
http://www.flipinha.org.br/
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Fundação 

Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil - 

FNLIJ 

www.fnlij.org.br  Tem como principal objetivo a promoção da 

leitura e do livro infantil e juvenil de qualidade, 

como bem cultural a ser desfrutado por 

qualquer pessoa como direito. 

Indicação de livros, 

jornal on-line, 

publicações e projetos. 

23/03/14 

Instituto C&A www.institutocea.org.br  É uma organização sem fins lucrativos de 

interesse público, dedicada a promover e 

qualificar o processo de educação de crianças 

e adolescentes. 

Projetos e vídeos. 23/03/14 

Livro para Todos - 

FCC 

www.livroparatodos.org.br  Projeto que teve inicio em 2011 premiando 20 

cidades do estado de São Paulo e 4 instituições 

da capital paulista com 70 livros de grandes 

autores da literatura brasileira. Tem como 

objetivo incentivar e fortalecer o hábito da 

leitura. 

Indicação de livros, 

eventos e projetos. 

23/03/14 

Revista Emília www.revistaemilia.com.br É uma revista digital independente criada por 

amigos ligados a área editorial e 

comprometidas com leitura e livros para 

crianças e jovens. 

Artigos, entrevistas, 

resenhas e referências 

bibliográficas. 

23/03/14 
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http://www.fnlij.org.br/
http://www.institutocea.org.br/
http://www.livroparatodos.org.br/
http://www.revistaemilia.com.br/
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Trapézio – Grupo 

de Apoio à 

Escolarização 

www.trapezio.org.br  Associação sem fins lucrativos que desenvolve 

projetos, programas e ações sociais dirigidas à 

comunidade escolar. Promove o Projeto 

Espaço de Leitura na Escola. 

Projetos, publicações e 

cursos. 

23/03/14 

Vaga Lume www.vagalume.org.br  É uma associação sem fins lucrativos, fundada 

em 2001, a partir da crença de que o 

investimento em pessoas é a melhor estratégia 

para a transformação de uma realidade. 

Desenvolve projetos de educação, cultura e 

meio ambiente na região da Amazônia Legal. 

Projetos e vídeos. 23/03/14 
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http://www.trapezio.org.br/
http://www.vagalume.org.br/
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BIBLIOTECAS                          

 Uma biblioteca tem a função de armazenar a produção cultural de um povo 
e, por meio do incentivo à leitura, da promoção de estudos e pesquisas, da 
disseminação da informação, da possibilidade de consolidação da cultura e a 
ampliação do conhecimento. 
 Escutar história é o início da aprendizagem para ser um leitor, é ter um 
caminho absolutamente infinito de descobertas e de ampliação de compreensão do 
mundo. 
 O contato com os livros, desde que somos bebês, favorece a constituição 
de leitores e o gosto pela literatura, promove a formação do sentimento de 
pertencimento a uma nação. 
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 BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/monteiro_lobato/ 
 

 BIBLIOTECA INFANTIL MULTILÍNGUE BELAS ARTES 

www.bibliotecainfantil.com.br/ 
 

 BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN – TEMÁTICA EM CONTOS DE FADAS 

 www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairr
o/bibliotecas_a_l/hanschristianandersen/ 

 

 BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/ 
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/monteiro_lobato/
http://www.bibliotecainfantil.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/hanschristianandersen/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/hanschristianandersen/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/hanschristianandersen/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/
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Fotos do acervo do Instituto Girassol – Educação Infantil e Pesquisa e do Projeto Cuidar/educar 
crianças pequenas nas creches da ASA 

 
Para saber mais visite  

www.institutogirassol.org.br 

 

ou entre em contato conosco:  

institutogirassol@institutogirassol.org.br 

 

OBRIGADA! 
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