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DESENVOLVER O POTENCIAL DAS NOVAS 
GERAÇÕES  

O Instituto Ayrton Senna é uma 
organização sem fins lucrativos 

que pesquisa e produz 
conhecimento para melhorar a 

qualidade da educação, em 
larga escala. É um 

conhecimento aplicado, voltado 
à gestão educacional e à 

educação integral e construído 
com a participação ativa de 

organizações, especialistas e 
redes de ensino parceiras. 

Conhecimento 
aplicado 

74.893  
Educadores 
formados 

2.074.713 Crianças, 
adolescentes e jovens 
impactados pelas 
metodologias 



AÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PEDAGÓGICAS 

CONSTRUÇÃO 

CONJUNTA DA 

PROPOSTA COM AS 

SECRETARIAS  

 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 
(Presencial/EAD) 

FORMAÇÃO 

EQUIPES 

REGIONAIS 
(Presencial/EAD) 

MATERIAL 
(Estudante/prof. 

e gestor) 

ACOMPANHAMENTO 

DA EXECUÇÃO 
(presencial e a distância) 

Produz e aplica metodologias 
Atua no âmbito das equipes  
da Secretaria até as equipes 

escolares 

Acompanha, avalia e planeja 
as ações  frente aos resultados 

Rio de Janeiro 

(2013) 

78% dos municípios 

52% das escolas 

930 Agentes de Leitura 

41 Mediadores de Leitura 

São Paulo 

(2010) 

74% dos municípios 

26% das escolas 

1852 Professores 

236  Supervisores e 

PCNP´s 



BASE CONCEITUAL DA PROPOSTA  NO MARCO DA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Multiletramentos 
Multi- Culturalismo; 

Multi- Linguagens; 

Multi- Mídias. 

Protagonismo 
Juvenil 

Desenvolvimento 
de competências 
conviver, ser, fazer e conhecer 

Aprendizagem 
colaborativa 
Trabalho em times 

M
ed

ia
çã

o
 



PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

• Público alvo: Comunidade Escolar 

• Atitudes que estimulam a parceria entre professores, 
equipe gestora, alunos, funcionários, famílias; 

• Sala de Leitura um espaço vivo- integração curricular 

• Material de apoio – Caderno do Professor 

9 ATITUDES NA 
SALA DE 
LEITURA 

• Público alvo: 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio 

• Circuito de Leitura; 

• Produção textual e análise crítica na perspectiva dos 
multiletramentos; 

•  Mobilizar a comunidade escolar para ler mais e melhor. 

• Material de apoio: Caderno do Professor e do Estudante 

DESAFIO DA 
LEITURA E DE 

PROTAGONISMO 
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ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

PROFESSORES DA 
ESCOLA 

EQUIPE GESTORA 

• Jovens participam de 
reunião de professores e 
com equipe gestora– 
realizam entrevistas e 
mobilizam  os mesmos para 
participação e apoio nas  
atividades de leitura 

FAMÍLIAS 

•Autorização para participação 
e convite para ações de leitura 
a serem desenvolvidas na 
escola. Ex. literatura no telão, 
saraus e etc. 

ALUNOS  
•Apoio ao professor da 

Sala de leitura para 
desenvolvimento das  9 
atitudes 
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ATIVIDADES COM JOVENS/ INSUMOS PARA O 
ACOMPANHAMENTO 

 
FANPAGES 

 

•Local para verificar as produções 
realizadas e mobilizar mais jovens a 
participarem 

 

#´s 

#desafiodeleitura 

#desafiodeprotagonismo 

 

• Estratégia para indexar ações 
com o desenvolvimento das 
parcerias. 

PERFIL LEITOR  

estudante e professor de 
sala de leitura 

•Dados de entrada dos 
alunos e prof. De sala de 
leitura – será reaplicado no 
final do ano (amostra  inicial 
de cerca de 6500 jovens e 
1400 professores de Sala de 
Leitura) 



PERFIL LEITOR DE JOVENS 

Perguntas originais 
• Até que ano sua MÃE, ou a mulher responsável por você, estudou? 
• Faz quanto tempo que leu seu último livro? 
Obs.: Perfil leitor considera o período entre Maio e 14.08.2014 para São Paulo & de Julho a 14.08.2014 para Rio de Janeiro  

 

 Em São Paulo, 87% dos alunos respondentes são LEITORES   
(considerando leitor = leu ao menos 1 livro nos últimos 3 meses) 
 



PERFIL LEITOR DE JOVENS 

Perguntas originais 
• Até que ano sua MÃE, ou a mulher responsável por você, estudou? 
• Faz quanto tempo que leu seu último livro? 

 No Rio de Janeiro, 85% dos alunos respondentes são LEITORES   
(considerando leitor = leu ao menos 1 livro nos últimos 3 meses) 
 



PERFIL LEITOR DE JOVENS 

Pergunta original:  Aonde você adquire o material para leitura? 



PERFIL LEITOR DE JOVENS 

Pergunta original: Quem mais influencia ( ou influenciou) seu gosto pela leitura? 



PERFIL LEITOR DE JOVENS 

Pergunta original: Quais razões AFASTAM você da leitura? 



PERFIL LEITOR DE JOVENS 
 NUVEM DE PALAVRAS 

SÃO PAULO 

RIO DE 
JANEIRO  

Pergunta original: Quem era o autor do último livro que leu ou está lendo? 



FANPAGE 


