
Projeto 

Diretoria de Ensino – Região Mogi Mirim 





O projeto AnonimATO visa estimular a proximidade das pessoas no 

ambiente escolar, dinamizar as Salas de Leitura e incentivar a 

produção textual e consequentemente a leitura. 
 



Por quê? 

• Necessidade de conscientização sobre o espaço de leitura no ambiente escolar; 

• as possibilidades que ele oferece; 

• a importância desse espaço na identidade cultural da comunidade; 

• auxiliar na construção das habilidades leitora e escritora; 

• estimular a disseminação do respeito, empatia e afeto no ambiente escolar. 

 

Acredita-se que o incentivo à leitura, e desenvolvimento das habilidades está fortemente ligado à 

relação dos estudantes ao ambiente de leitura e aos serviços oferecidos por este ambiente. Portanto, 

apesar do foco na produção textual, este projeto ressalta, em âmbito social, a importância da 

comunidade e da criação de vínculo para uma aprendizagem significativa. Fazer do espaço de leitura, 

lugar de troca de cultura e construção de conhecimento, além de acolhedor e humano, é o primeiro 

passo para a formação de grandes leitores. 

 



• Associado à disciplina de Língua Portuguesa, à produção de texto 

informativo e a leitura, o projeto consiste em síntese, na produção de 

um livro com histórias de pessoas que fazem parte do cotidiano 

escolar. 

• A partir de cada livro, um minidocumentário é produzido, com 

entrevistas aos participantes do projeto.  

 

  



• O projeto, com início em março de 2017 visa também expor as obras 
publicadas pelos estudantes ao final do ano letivo. Esta ação, marcada 
para o dia 28 de outubro, em praça pública no centro da cidade de 
Mogi Mirim, possibilita a valorização e a divulgação do trabalho 
desenvolvido.  

 

• Espera-se ainda, que o Projeto seja percebido como “porta” para o 
acesso à cultura e a informação de maneira humana onde as Salas de 
Leitura acolham estudantes e comunidade e que estes, sintam-se 
parte desse ambiente. 

 



Obrigada! 
 

Mais sobre o Projeto Anonimato: 
 

Site Diretoria de Ensino: https://demogimirim.educacao.sp.gov.br/ 
 

Facebook Salas de Leitura: https://www.facebook.com/sldemgm/ 
 

Contato: demgmbib@educacao.sp.gov.br 
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