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Projeto 
Ler é presente! 
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Objetivo
Realizar a formação dos voluntários para 
compreenderem a importância da leitura 
literária na formação do leitor, bem como 
oferecer subsídios para planejarem uma 
situação de leitura a ser realizada para crianças 
e jovens. 

A leitura literária favorece a 
produção de sentidos, a partir da 

apreciação coletiva.
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Como funciona a formação?
A partir de encontros de formação virtual de 
voluntários da empresa em diversos municípios 
brasileiros, formam-se comunidades leitoras nas 
escolas. O repertório é pensado para esta ação e os 
livros são enviados pelo malote da Ultragaz  aos 
voluntários e às escolas.

Conteúdos discutidos nas formações dos 
voluntários

• A importância da leitura literária para as crianças e os 
critérios de escolha.

• Como realizar as leituras para as crianças e as conversas com 
elas após a leitura.

• Avaliar o processo formativo e refletir sobre a experiência de 
ter lido e promovido conversas com as crianças e jovens 
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Como as ações se efetivam? 

De acordo com a empresa e os horários dos 
voluntários, bem como da escola, a ação pode se dar 
de forma virtual com transmissão ao vivo para as 
crianças ou presencialmente, dependendo das 
condições sanitárias e das adequações das escolas, 
estimulando as crianças a interagir com o voluntário 
durante a leitura e na conversa sobre a história lida.

Crianças ouvem bons e belos textos, 
humanizadores, fortes e que sugerem emoções; 

são textos que propõem um mergulho em 
aventuras dentro de si mesmo. 

A arte literária tem o poder de mostrar quem 
somos, complementar-nos, libertar-nos para o 

pensamento e a emoção.
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As formações e leituras nos ambientes 
educativos aconteceram em 6 meses - de 
agosto a dezembro/22

225 voluntários

16 municípios

1953 crianças e jovens
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Redes de Ensino - Crianças e Jovens 

Araucária/PR

Aracajú/SE

Canoas/RS

Caucaia/CE

Caxias do Sul/RS

Capuava-Mauá/SP

Juazeiro/BA

Londrina

Mataripe/BA-
Candeias

Paulínia/SP

Ribeirão Preto/SP

Salvador/BA

Santos/SP

São Paulo/SP

Senador Canedo/GO

Suape/PE- Ipojuca
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Depoimentos dos Voluntários

A experiência foi fantástica e enriquecedora, depois 
de 2 anos do projeto online poder participar 
presencialmente foi muito especial, a troca, o 
carinho e a imaginação das crianças nos dão a 
certeza que a troca é via de mão dupla e o Projeto é 
um presente para nós voluntários também! (Livro: 
Bom dia, Dr!) 

Lilian Neves Teixeira 
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Esse é o meu terceiro ano participando do projeto. E a 
cada ano me surpreendo em quão esse projeto é 
importante tanto para nós quanto para eles. Sempre 
finalizo esse voluntariado com novos conhecimentos e 
pensamentos sobre a importância da leitura e dessa 
troca com as crianças. É realmente enriquecedor. 

Maria Victoria Silva De Souza

Nossa experiência foi ótima! Lemos "A rainha das rãs 
não pode molhar os pés" e o livro "Para onde 
Vamos?", como são livros que se conversam 
conseguimos fazer uma ponte bem interessante e no 
final conversamos sobre os dois livros, nosso público 
( 5ºsérie) também se mostrou muito interessado e 
participativo. 

Luana Rodrigues de Almeida Santos 
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