
“ LEITURA PARA A VIDA, COM VIDA”

Todos por uma Escola Leitora

SELO

Homenagem às “Escola Leitora”

O que é ?

O Selo é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da

Coordenadoria de Ensino Fundamental/Célula de Desenvolvimento Curricular, para estimular e

reconhecer os avanços das escolas na promoção da leitura.

O Selo recebe o nome do escritor Machado de Assis em reconhecimento à vida e à obra deste

que é considerado um dos melhores escritores do mundo. Machado de Assis foi um dos fundadores

e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Sua obra, em sua diversidade literária

(conto, romance, crônicas, peças teatrais entre outros gêneros) possibilita que crianças e adolescentes

compartilhem referenciais linguísticos, artísticos e culturais que lhes permitam estabelecer vínculos

com as gerações anteriores e integrar-se à cultura da época demonstrando, assim, a imortalidade de

sua obra. Diante disso, ele é inspiração para os escritores de todo o Brasil e do mundo inteiro.

Quem participa?

Estão aptas a participar da atual edição do Selo 2019 todas as Unidades Escolares do Ensino

Fundamental e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Para que serve o SELO?

Homenagear as escolas que assumiram o compromisso de tornar-se uma Escola Leitora conforme os

critérios definidos pela Campanha: Leitura para a vida, com vida.

Qual o objetivo?

 Homenagear as escolas que desenvolvem projetos de leitura cujas ações causem impactos

qualitativos na vida dos estudantes, bem como na comunidade educativa;

 Reconhecer, promover e difundir práticas de fomento à leitura;

 Potencializar a proficiência leitora da Comunidade Escolar;

 Desenvolver o gosto pela leitura através de práticas leitoras, ampliando o conhecimento

linguístico e de mundo;
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 Reconhecer a leitura enquanto prática social fundamental para a vida e que desperta cultura,

formação, conhecimento de mundo para quem lê e para quem escuta.

Como as escolas podem conseguir o Selo?

Primeira Etapa:

1. Diagnóstico das ações leitoras da escola;

2. Apresentação e/ou elaboração de projetos de leitura em todas as turmas da unidade escolar,

podendo os projetos serem elaborados de forma interdisciplinar ou envolvendo uma ou mais turmas;

3. Elaboração do Plano de Ação Leitora da escola a partir dos projetos apresentados pelos

professores, em suas respectivas turmas e/ou componentes curriculares, bem como as ações leitoras

desenvolvidas junto à comunidade escolar;

4. Entrega do Plano de Ação Leitora ao Distrito de Educação de abrangência da escola visando o

acompanhamento do desenvolvimento das ações leitoras.

Segunda Etapa:

5. Registro de todas as ações previstas no Plano de Ação Leitora da escola em um portfólio,

utilizando no mínimo 02 (duas) formas distintas de registros para cada ação, tais como desenhos,

fotografias, produções, relatos de experiências, depoimentos de estudantes, dentre outros registros

que a escola considerar relevante. O registro (portfólio) das ações leitoras previstas no Plano de Ação

é obrigatório para o acompanhamento dos critérios de avaliação descritos na segunda e terceira

etapas. A ausência do portfólio caracteriza motivo de desclassificação para concorrer ao Selo

Machado de Assis. Estes registros serão compartilhados por cada escola participante no portfólio

virtual.

Terceira Etapa:

6. Acompanhamento do Distrito de Educação às atividades previstas pelas escolas no Plano de Ação,

por meio do portfólio.

7. Seleção das Escolas Leitoras por Distrito de Educação, conforme os critérios elaborados para a

Campanha: Leitura para a vida, com vida - Todos por uma escola Leitora.
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Critérios para seleção das Escolas Leitoras:

A pontuação máxima que cada Unidade Escolar poderá atingir será 100 pontos. Serão

homenageadas com o Selo Machado de Assis as Escolas Leitoras que atingirem a pontuação mínima

de 80 pontos, conforme critérios descritos:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Análise do Plano 30

Registro das Ações (portfólio) 30

Execução do plano de Ação 40

TOTAL 100 pontos

Alguns critérios para conquista do selo Machado de Assis terão peso 2, totalizando 4 pontos. A

variação na pontuação ocorre em virtude da relevância da ação para a consolidação das competências

leitoras nos estudantes. Os critérios com peso 2 estão em negrito.

Primeira Etapa:

Análise do Plano: Pontuação Máxima: (30 pontos)

Quanto ao Plano de Ação Leitora da Escola:
Pontuação

Não
Cumpriu
(ZERO)

Cumpriu
parcialmente
(1 PONTO)

Cumpriu
totalmente

(2 PONTOS)

a) Apresenta objetivos claros?

b) Contempla ações visando desenvolver a competência leitora?

c) O plano envolve todas as turmas?

d) O plano envolve todos os componentes curriculares?

e) O plano contempla diferentes gêneros textuais?
* Até 5 gêneros textuais - 1 ponto
* acima de 5 gêneros textuais - 2 pontos
f) O plano envolve todos os segmentos da comunidade escolar
(estudantes, professores, responsáveis pelos estudantes, servidores
efetivos e terceirizados da escola)?
g) O plano envolve diferentes estratégias de leitura?

* Até 5 estratégias de leitura - 1 ponto
* acima de 5 estratégias de leitura - 2 pontos
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h) O plano contempla ações leitoras interdisciplinares?

* Até 5 componentes curriculares - 1 ponto
* acima de 5 componentes curriculares - 2 pontos

i) As ações favorecem o desenvolvimento da imaginação criativa dos
estudantes?

j) As ações são desenvolvidas em ambientes apropriados à leitura?

k) As ações previstas mobilizam talentos da comunidades educativa
para a realização dos projetos de leitura?

* Até 3 talentos da comunidade - 1 ponto
* acima de 3 talentos da comunidade - 2 pontos

l) O plano contempla diversidade de ações que favorecem o
protagonismo dos estudantes (estudante como agente do processo)?

m) O plano permite a interação entre estudantes como elemento de
aprendizagem dos mesmos?

n) As ações previstas favorecem o fortalecimento da aprendizagem
dos estudantes?

o) O plano apresenta um cronograma de execução para cada uma das
ações leitoras?

Segunda Etapa

Registro das ações (portfólio): Pontuação Máxima: (30 pontos)

* O critério em destaque tem peso 2, portanto, caso seja cumprido totalmente valerá 4 pontos.

Quanto ao registro das ações (portfólio):
Pontuação

Não
Cumpriu
(ZERO)

Cumpriu
parcialmente
(1 PONTO)

Cumpriu
totalmente

(2 PONTOS)

a) O portfólio contempla a apresentação da escola de forma
criativa?
* Apresenta parcialmente - 2 pontos
* Apresenta totalmente - 4 pontos

b) Todas as ações previstas no plano foram contempladas no
Portfólio?
* contempladas parcialmente - 2 pontos
* contempladas totalmente - 4 pontos

c) Os registros mensais foram entregues conforme previsto no
cronograma?
* entregues parcialmente - 2 pontos
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* entregues totalmente - 4 pontos

d) Os registros das ações no portfólio apresentam qualidade de
som e imagem?
* Apresenta parcialmente - 2 pontos
* Apresenta totalmente - 4 pontos

e) Os textos inseridos no Portfólio estão de acordo com a norma
padrão da Língua Portuguesa?
* Estão de acordo/ parcialmente - 2 pontos
* Estão de acordo/ totalmente - 4 pontos

f) Todos os registros das ações leitoras possuem legendas?

g) O Portfólio contempla o registro do impacto positivo das ações
leitoras na aprendizagem dos estudantes? (Depoimentos de
pais,estudantes e outros)

* contempladas parcialmente - 2 pontos
* contempladas totalmente - 4 pontos

h) O portfólio finaliza com uma análise reflexiva do impacto do
desenvolvimento das ações leitoras realizadas?
* Apresenta parcialmente - 2 pontos
* Apresenta totalmente - 4 pontos

Terceira Etapa

Execução do Plano de Ação : Pontuação Máxima: (40 pontos)

* Os critérios em destaque tem peso 2, portanto, caso seja cumprido totalmente valerão 4 pontos.

Quanto a execução do Plano de Ação leitora da escola:
Pontuação

Não
Cumpriu
(ZERO)

Cumpriu
parcialmente
(1 PONTO)

Cumpriu
totalmente

(2 PONTOS)

a) As ações previstas no Plano de Ação foram cumpridas dentro do
prazo estabelecido no cronograma?

b) O plano foi executado em todas as turmas?

c) O plano foi executado em todos os componentes curriculares?
* Até 5 componentes curriculares - 2 pontos
* Mais de 5 componentes curriculares - 4 pontos

d) Foi perceptível o trabalho com os diferentes gêneros textuais?
* Até 5 gêneros textuais - 2 pontos
* acima de 5 gêneros textuais - 4 pontos
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e) As ações executadas envolveram toda a comunidade escolar
(estudantes, professores, responsáveis pelos estudantes, servidores
efetivos e terceirizados da escola, dentre outros)?
f) As ações executadas envolveram as diferentes estratégias de
leitura?
* Até 5 estratégias de leitura - 1 ponto
* acima de 5 estratégias de leitura - 2 pontos
g) As ações leitoras contemplaram atividades interdisciplinares?
* Até 5 componentes curriculares - 2 pontos
* Mais de 5 componentes curriculares - 4 pontos

h) As ações favoreceram o desenvolvimento da imaginação criativa
dos estudantes?

i) As ações contribuíram para despertar a curiosidade dos estudantes?

j) As ações mobilizaram talentos da comunidades educativa para a
realização dos projetos de leitura?

* Até 3 talentos da comunidade - 1 ponto
* acima de 3 talentos da comunidade - 2 pontos

k) As ações executadas favoreceram o protagonismo dos
estudantes?

l) As ações executadas possibilitaram a interação entre estudantes
como elemento de aprendizagem dos mesmos?

m) As ações favoreceram o fortalecimento da aprendizagem dos
estudantes?
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