
Literatura Infantil &  

Projetos de Leitura 

Visitas literárias, palestras, 

cursos e oficinas 



Bate-papo literário e 

autógrafos 

 Encontro com os leitores em bienais, 

feiras literárias e festas do livro.  Conversa 

sobre a vida e a obra da autora,  seguida 

de contação de histórias,  entrevista e 

autógrafos. 



Projeto AMA Leitura 

 Mini-curso para educadores e mediadores 

de leitura. Conhecimentos básicos acerca 

da literatura infantil,  do processo de 

montagem do espaço de leitura no 

ambiente escolar e da prática de contação 

de histórias para a formação de novos 

leitores. 



Projeto Leitura em Reflexão 

 Debate literário, com autores da literatura 

infantil e educadores,  sobre temas 

relevantes  à formação de novos leitores.  

Após o debate,  é realizada a roda de 

leitura proporcionando a troca de 

experiências literárias entre os 

participantes.     



O professor contador de 

histórias 

 Oficina para educadores e mediadores de 

leitura.  A autora apresenta técnicas 

variadas de contação de histórias e 

propostas pedagógicas de estímulo à 

leitura,  à formação de novos leitores e ao 

prazer em ler. 



Arte Sustentável: reinventar 

pode ser muito divertido 

 Para crianças e professores soltarem a 

imaginação e a criatividade.  A partir da 

leitura, a autora estimula os participantes 

a criarem as suas obras de arte com o 

reaproveitamento de materiais: origami,  

recorte e colagem,  papel machê,  mosaico 

em papel, aquarela e outras. 



De onde nascem os livros? 

 Após conhecer como é o processo de 

produção de um livro infantil e observar 

as ilustrações originais da autora,  a 

criança será estimulada a escrever e a 

ilustrar as suas próprias histórias e 

poesias. 



Ecoliteratura e consciência 

ambiental 

 Após a contação de história, a criança 

participa de oficinas que têm por objetivo 

a educação ambiental:  reciclagem, 

jardinagem,  culinária ecológica, 

construção de brinquedos com sucata e 

outras. 



Literatura infantil, teatralização 

e musicalização infantil 

 A partir da contação de histórias, crianças 

e professores são estimulados a 

dramatizar e a musicalizar o texto, 

utilizando recursos simples:  voz e corpo, 

adereços e fantasias,  objetos e 

instrumentos musicais confeccionados 

com sucata. 



Autores Mirins 

 Oficina de redação criativa e ilustração:  

prosa e poesia,  contos e crônicas. 

Orientação para crianças e jovens que 

desejam publicar o seu primeiro livro ou 

aperfeiçoar a escrita. 



Alguns trabalhos realizados 

 Projeto Circuito Jovem de Leitura: Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e Biblioteca 
Municipal de Santa Teresa (RJ); 

 Encontro de Professores do PINAIC: Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis (RJ); 

 Encontro de Professores da Educação Infantil: Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim (RJ); 

 Encontro de Contadores de Histórias: Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim; 

 Congresso de Educação: Secretaria Municipal de Educação de Magé (RJ); 

 Jornada de Letras da UFF Nova Friburgo (RJ); 

 Projeto Água Viva: Secretaria Municipal de Educação de Guaratinguetá (SP); 

 Projeto Fala Autor SESC:  Teresópolis,  Petrópolis,  Nova Iguaçu,  Madureira,  Três Rios; 

 Escola SESC do Ensino Médio (RJ) – Oficina de Ilustração Projeto África; 

 Bienal do Livro do Rio de Janeiro (RJ) – Stand da Editora Imperial Novo Milênio; 

 Bienal do Livro de Juiz de Fora (MG) – Stand da Franco Editora; 

 Salão do Livro Infantil e Juvenil (RJ): Espaço de Leitura FNLIJ – Franco Editora, Editora Imperial 
Novo Milênio e Editora Jovem; 

 Salão do Livro de Niterói (RJ) – Stand da Editora Imperial Novo Milênio; 

 Festival das Artes de Teresópolis (RJ); 

 Festival de Inverno SESC Teresópolis (RJ); 

 FLIST - Festa Literária de Santa Teresa (RJ); 

 FLI Serrana – Festa Literária de Teresópolis (RJ); 

 Festa Literária de Duque de Caxias (RJ); 

 FESTLER Juiz de Fora (MG); 

 Oficinas Pedagógicas Paulinas Editora (RJ); 

 Semana Pedagógica UNIFESO Teresópolis (RJ); 

 Festa do Livro do Clube Comary (Teresópolis/ RJ); 

 Semana do Meio Ambiente PARNASO – Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ); 

 Oficinas de Letramento PIBID UNIFESO/ Capes Ministério da Educação; 

 Festas Literárias em escolas: Colégio Notre Dame (RJ),  Colégio Marista São José (RJ),  Colégio 
Palas (RJ),  Colégio Santa Teresa de Jesus (RJ),  Colégio São Paulo (Teresópolis/ RJ),  Colégio do 
Carmo (Teresópolis/ RJ),  Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora/ MG),  Colégio George March 
(Teresópolis/ RJ),  Colégio CEMEI  Algodão Doce (Nova Iguaçu/ RJ),  Centro Educacional da Serra 
dos Órgãos (Teresópolis/ RJ),  Colégio Estadual Barão de Mauá (Duque de Caxias/ RJ),  Colégio 
Único (Teresópolis/ RJ),  Colégio da MABE (RJ). 

 

 



 Para conhecer mais: 

www.anamariadeandrade.com 

 Contato: 

ana@anamariadeandrade.com 
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