


OBJETIVOS 

O I Prêmio Interno Cantos de Leitura, iniciativa desenvolvida pela Rede Educare, 

tem por objetivo reconhecer e premiar práticas de leitura e projetos exitosos 

realizados nos espaços de leitura entregues até 2018 através do Projeto Cantos de 

Leitura 1ª, 2ª e 3ª edições. 

Poderão participar todos os locais contemplados com qualquer edição do Projeto 

Cantos de Leitura 31/12/2018 e que estejam em atividade. 

o Por atividade entende-se que há um fluxo de pessoas dentro do

espaço de leitura, para atividades de leitura ou até mesmo para

reuniões e festas, entre outras ações.

INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e estarão abertas durante os meses de setembro e outubro 

(de 20 de setembro a 20 de outubro). 

A inscrição deverá ser feita por Correio ou pela internet, através do Google Docs no 

seguinte link:  

https://forms.gle/PW5oZ3Gsx4BJQ69m6 

• Importante: ao acessar o link para o preenchimento de sua inscrição deve

realizá-la de uma só vez, isto é, até o fim e clicar em “Enviar”;

• Ao sair do link no meio do preenchimento (seja por livre e espontânea vontade

ou queda do sinal de internet), os dados se perdem e é necessário preencher

tudo novamente.

Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente a Rede Educare a utilizar, 

publicar e reproduzir, por meio de jornais, revistas, rádio e internet, o conteúdo, 

respeitando-se a propriedade intelectual do produtor do conteúdo. 

https://forms.gle/PW5oZ3Gsx4BJQ69m6


Cada participante deverá preencher um questionário em língua portuguesa e através 

de textos e ilustrações/ fotos, sobre o seu Projeto de Leitura relatando os seguintes 

itens: 

• Público que frequenta (alunos, associados, escolas do entorno, ONGs, outras

associações, comunidade etc.);

• Atividades desenvolvidas (nome, descrição);

• Equipe que desenvolve atividades (nome, grau de instrução, cargo na instituição

• Dentre as atividades desenvolvidas, o participante deverá eleger UMA atividade

que seja mais exitosa e descrevê-la por completo, trazendo os seguintes itens:

o Número de participantes; 

o Número de realizadores da atividade;

o Por que escolheu esta atividade? 

o Essa é foi a atividade mais importante para o espaço? Por quê?

o Quais são os resultados alcançados com essa atividade? 

o Houve envolvimento da Comunidade?

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os seguintes itens serão avaliados na atividade relatada: 

• Originalidade: implica em atividades inovadoras, inusitadas, que trazem uma

habilidade criativa de execução;

• Relevância: implica no quanto a atividade vem fomentando a leitura, formando

e cuidando de leitores;

• Relações com a comunidade: este item implica no quanto a comunidade do

espaço e entorno estão envolvidas/ se mobilizam nessa atividade, seja como

realizadora ou participante;

• Diversidade de Público: implica na participação de diferentes públicos, seja

pela variedade de faixas etárias, classes sociais, raças, religiões etc.

• Engajamento: implica no modo como os participantes e/ou equipe realizadora

se relacionam com a atividade selecionada; frequência, participação,

colaboração, permanência no projeto etc.



A comissão julgadora ficará encarregada de atribuir uma nota de 0 a 100 em cada um 

dos critérios acima, levando em consideração o conteúdo exposto sobre a atividade 

eleita em cada inscrição. 

As cinco notas serão somadas, essa soma será dividida por 5 (cinco) e a média será 

atribuída como nota final da instituição inscrita. 

A partir de um ranking dessas notas finais, os vencedores do 1º, 2º e 3º lugar serão 

estabelecidos. 

• 1º critério de desempate: maior quantidade de horas semanais que o espaço

de leitura funciona;

• 2º critério de desempate: quantidade de itens preenchidos durante a

inscrição.

PREMIAÇÃO 

Todos os participantes receberão um Selo Certificador de Participação do I Prêmio 

Interno Cantos de Leitura. 

Os 10 (dez) melhores projetos selecionados, serão divulgados pelo site e redes sociais 

da Rede Educare. 

Serão premiados o primeiro, o segundo e o terceiro projetos escolhidos, com: 

• 1º Lugar: a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e 10 (dez) livros;

• 2 º Lugar: a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 10 (dez) livros;

• 3 º Lugar: o montante de 30 (trinta) livros para o acervo.

A quantia monetária será depositada em conta corrente da instituição vencedora. 

Os dados de conta corrente deverão ser fornecidos após divulgação do vencedor. 

O gasto ou partilha do prêmio fica a critério da mesma. 

Os livros serão entregues no mesmo endereço inscrito da instituição vencedora. 

Os livros da premiação pertencerão a uma lista de livros publicados em 2019/2020 e 

fica a critério da instituição escolher tema e faixa etária que deseja receber. 



CRONOGRAMA 

ETAPAS DATAS 

Divulgação e Inscrição 20 de setembro a 20 de outubro de 2019 

Avaliação das inscrições e Resultados 04/11/2019 a 17/01/2020

Premiação 04 de março de 2020 




