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A realidade está posta. 

Qual é o papel da escola diante de tudo isso? 
O que é que podemos fazer? 



O movimento Leve História é uma iniciativa voluntária, apartidária e sem 
fins lucrativos que pretende sensibilizar comunidades escolares da rede 
particular para o agravamento da desigualdade social. 

Sabemos como é importante ter livros por perto, especialmente para 
crianças em idade de alfabetização e em um contexto de ensino remoto 
prolongado, por isso queremos criar pontes e levar livros usados, que 
estão parados nas estantes, a jovens leitores que diante do contexto atual 
estão privados do contato com a literatura. 

Acreditamos que a circulação e a distribuição gratuita de livros ajuda no 
resgate do interesse e da curiosidade dos alunos afastados da escola 
durante a pandemia e pode fazer a diferença no combate à evasão 
escolar.



Está difícil para todos, mas para alguns os desafios são ainda 
maiores e mais duradouros.  

Com o afastamento prolongado da escola cresce o risco de evasão 
escolar, principalmente entre as crianças da rede pública, que tem maior 
dificuldade de acesso a computadores, internet e livros e que muitas 
vezes não tem um ambiente adequado para estudar. 
  
Diante desse cenário estamos convocando famílias com farto acesso a 
literatura, para doar livros para crianças e jovens de baixa renda. 

Se quiser fazer parte do movimento ou saber um pouco mais, entre em 
contato pelo email: movimentolevehistoria@gmail.com 
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De leitor para leitor. 

O projeto não pretende trabalhar para a formação de acervo nas 
instituições parceiras. Os livros, usados e em bom estado, devem ser 
doados para os alunos de comunidades carentes. As instituições 
parceiras, escolas públicas, ONGs e bibliotecas comunitárias, atuam 
como intermediários para que as histórias cheguem às crianças. 

Assim, transformamos literatura em presente, desejo, afeto. Em volta 
dos livros, surgem momentos de leitura e encantamento e assim, além 
de promover leitura e letramento unimos comunidades escolares 
(pública e privada) em torno de um projeto solidário e promovemos 
reflexões e atitudes necessárias e urgentes previstas na BNCC. 

Juntos, alunos, famílias e escola, podem fazer a diferença na educação 
de muitas crianças em um exercício importante de cidadania, empatia e 
cooperação. 



Formando leitores 

Sabemos que não basta fazer com que os livros cheguem aos alunos 
da rede pública. O fator determinante na formação de um leitor é o 
afeto. É a forma como o livro chegou ao leitor, o momento gostoso da 
leitura em família, ou a chance de conversar sobre a sua história favorita.  

Por isso, junto com as obras, o Leve História vai enviar também dicas 
simples e práticas para que o professor e as famílias possam aproveitar 
os livros doados da melhor maneira.  

São recomendações e cuidados que vão ajudar pais e professores a 
caprichar na mediação e encantar muitos leitores.



Competências Gerais da BNCC 

9º EMPATIA E COOPERACAO 
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10º RESPONSABILIDADE E CIDADANIA 
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.



Quem somos: 

Blandina Franco, Patricia Auerbach e José Carlos Lollo são autores 
premiados de livros infanto juvenis. Há algum tempo eles vinham pensando 
em como ajudar as crianças que estão afastadas da escola, especialmente 
aquelas com dificuldade de acesso à literatura e a recursos digitais. Um dia 
Patricia pensou em mobilizar comunidades escolares pra ajudar nessa 
tarefa. Blandina e Lollo adoraram a ideia e juntos os três começaram o 
movimento Leve História. 

Junto com eles veio a Carolina Menocchi. Ela trabalha em uma escola super 
bacana de São Paulo, e também andava angustiada pensando nas crianças 
em casa, sem escola e sem livros pra ler. 

Os quatro estão muito felizes com o nascimento do Leve História e pelas 
primeiras conversas com outros autores, escolas e faculdades, eles têm 
certeza de que em poucos dias a lista de parceiros do movimento vai ser 
bem grande. 

Com tanta gente trabalhando junto, vão levar histórias para muitas crianças.


