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RESULTADOS
ALCANÇADOS NO ANO DE 2018

30.756 PESSOAS FORAM BENEFICIADAS DIRETAMENTE COM O PROJETO

26.057 alunos beneficiadas com as Estantes de Histórias

3.429 alunos beneficiados com contações de histórias

443 alunos beneficiados com as formações de plateia

827 professores atingidos com as oficinas 

24 CIDADES CONTEMPLADAS

70 ESCOLAS BENEFICIADAS

7 EMPREGOS DIRETOS

30 EMPREGOS INDIRETOS



Através do patrocínio via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura realizado 09 empresas, a VR PROJETOS realizou
o projeto ESTANTE DE HISTÓRIAS aprovado no Ministério da Cultura sob o número de Pronac 176575

Foram 70 escolas contempladas em 24 cidades brasileiras, 7.000 livros doados, 14.350 cartilhas
distribuídas e 58 atividades realizadas (contações de histórias, oficinas com professoras e formação de
plateia com alguns escritores), que beneficiaram 30.756 alunos e professoras da rede pública em 08
estados brasileiros.

A cada Estante de Histórias foi entregue um acervo de 100 dos melhores títulos da literatura infantil
disponíveis no mercado. Para fazer esta seleção contamos com o apoio de um time de primeira linha de
professoras de diferentes realidades brasileiras.

Além dos livros, o projeto também entregou juntamente com a Estante um tapete colorido de borracha
para piqueniques e atividades de leitura fora da sala de aula, bem como adereços que facilitam as
contações e dramatizações das histórias. Também foram entregues cartilhas que servem como material de
apoio pedagógico para alunos e professoras ao longo do ano letivo.

Foram 19 oficinas com as professoras que se deliciavam com a atividades e ficam ainda mais encantadas ao
saber que sua escola fora contemplada com a Estante, pois teriam todo aquele belo material a sua
disposição para o desenvolvimento de atividades com seus alunos.

O projeto tem a proposta de ser perene nas escolas, uma vez que o material doado e o conhecimento
repassado nas atividades vão muito além deste ano e outros tantos alunos serão beneficiados. Após as
capacitações foram criados grupos virtuais de cada cidade, onde se trocam experiências e testemunhos
todas as semanas de “cases” nas salas de aula deste Brasil afora.
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INCLUSO NO PROJETO

Estante
110x70x50cm
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21x14 cm  24 
páginas  

3

Ecobag
32X36cm

Cartilha  do 
professor
20x20cm 
22 páginas 
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9X120cm

Adesivos com a logo do 
patrocinador
Fixados nos exemplares de livros e 
cartilhas

Livros
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em cada 
estante 
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para contação de 
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Atividades com alunos



Oficinas com professores



Escolas recebendo as Estantes



Estante de Histórias

MÍDIA

PREFEITURA DE PARAÍSO DO SUL
21 de Junho de 2018

Link: http://www.paraisodosul.rs.gov.br/secretaria-de-

educacao-de-paraiso-do-sul-entrega-premiacao-para-
alunos-e-escolas

http://www.paraisodosul.rs.gov.br/secretaria-de-educacao-de-paraiso-do-sul-entrega-premiacao-para-alunos-e-escolas


Estante de Histórias

MÍDIA

GAZ
9 de Julho de 2018

Link:
http://www.gaz.com.br/conteudos/region

al/2018/07/09/124351-
estante_de_historias_traz_livros_para_tre

s_escolas_de_santa_cruz.html.php

http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2018/07/09/124351-estante_de_historias_traz_livros_para_tres_escolas_de_santa_cruz.html.php


Estante de Histórias

MÍDIA

Ric Mais
06 de agosto de 2018

Link: 
https://pr.ricmais.com.br/

balanco-geral-
maringa/videos/educacao

-projeto-estante-de-
historias-distribui-livros

https://pr.ricmais.com.br/balanco-geral-maringa/videos/educacao-projeto-estante-de-historias-distribui-livros


Estante de Histórias

MÍDIA

MACAÉ NEWS
21 de agosto de 2018

Link: http://www.macaenews.com.br/noticia/32159-

escolas-de-macae-recebem-o-projeto-estante-de-
historias-atraves-da-lei-de-incentivo-a-cultura

http://www.macaenews.com.br/noticia/32159-escolas-de-macae-recebem-o-projeto-estante-de-historias-atraves-da-lei-de-incentivo-a-cultura
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