PREFEITURA DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

PROJETO: PRÊMIO LEITURA NA ESCOLA,
CONFORME LEI N° 2614/98, ALTERADA PELA LEI Nº 2692/99 E
LEI 3890/2008.
1)TÍTULO: “VII EDIÇÃO DO PRÊMIO LEITURA NA ESCOLA” - 2011
2) JUSTIFICATIVA:
Considerando que o ato de ler ...
... abre novas perspectivas ao educando, pois ajuda a desenvolver a
reflexão e o espírito crítico;
... é fonte inesgotável de temas para melhor compreender o indivíduo e o
mundo;
... é importante ferramenta de inclusão;
... é um dos meios de decifrar ou interpretar o sentido das coisas;
... auxilia na formação de seres pensantes preparados para a vida;
... possibilita ao leitor posicionar-se criticamente diante da realidade;
... exerce influência no crescimento pessoal, desempenhando um papel
libertador e transformador.
Dessa forma, apresenta-se o projeto que “institui em âmbito municipal a
“VII Edição do Prêmio Leitura na Escola” .

−

3) OBJETIVOS GERAIS:
- Incentivar e valorizar o hábito da leitura, para que se torne permanente na
vida do educando, nas escolas e no município como um todo.
- Cumprir a Lei Municipal N° 2614 / 98, alterada pelas Leis Nº 2692/99 e
Nº 3890/08 que institui em âmbito municipal o “Prêmio de Leitura na Escola”, como
forma de fomentar o ato de ler nas instituições escolares.
4) RECURSOS
Humanos: Equipes diretivas, professores, bibliotecários e alunos das escolas
sediadas no município de São Borja.
Materiais: Envelopes, papel pardo, papel ofício, cola, tesoura, diploma e/ou
certificados, fotografias, cartazes, folders, livros e outros.
5) METODOLOGIA
Esse projeto será colocado em prática na forma de concurso para todas as escolas
sediadas no município de São Borja.
6) AVALIAÇÃO
As escolas farão avaliação, considerando critérios como organização do concurso,
aceitação pela comunidade escolar, bem como os resultados obtidos, que serão enviados à
SMEC, conforme data estabelecida no Cronograma de Ações.
7) COORDENAÇÃO DO PROJETO:
Prof.ª Esp. Tatiane Rauber Dedé e Prof.ª Esp. Elaine Flores

REGULAMENTO DO “ PRÊMIO LEITURA NA ESCOLA”- 2011
A Prefeitura de São Borja, visando estimular o hábito da leitura, institui em âmbito
municipal o “PRÊMIO LEITURA NA ESCOLA”, a contar do dia de seu lançamento,
que será assim regulamentado:
1) Das Categorias
1.1) Categoria Bibliotecário: Funcionário da Biblioteca Pública Municipal: participação
no recebimento dos trabalhos e envio à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1.2) Categoria Bibliotecário ou Educador das escolas públicas e particulares: participação
como responsáveis pelo projeto dentro da escola, no recebimento e guarda dos trabalhos e
também na entrega ao diretor, conforme as disposições gerais deste regulamento.
1.3) Categoria Diretores das escolas públicas e particulares: participação como
incentivadores do projeto: recebimento dos trabalhos e entrega dos mesmos na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura às coordenadoras do Projeto.
1.4) Categoria Educando de Escolas Públicas e Particulares subdividida em 6 (seis)
subcategorias:
- A. Educando do Ensino Fundamental de oito anos:(5ª e 6ª séries);
- B. Educando do Ensino Fundamental de oito anos: (7ª e 8ª séries), que realizar a leitura de
livros da Biblioteca Pública Municipal ou das bibliotecas internas das escolas e entregar,
ao devolver o livro, um pequeno resumo dando a interpretação e sentido do texto;
- C. Educando do Ensino Fundamental de nove anos: (1º e 2º anos), que realizar a leitura
de livros da Biblioteca Pública Municipal ou das bibliotecas internas das escolas e
entregar, ao devolver o livro, uma representação gráfica (desenho) que expresse o sentido
da história lida ;
- D. Educando do Ensino Fundamental de nove anos: (3º e 4º anos);
- E. Educando do Ensino Fundamental de nove anos: (5º e 6º anos);
- F. Educando do Ensino Fundamental de nove anos: (7º, 8º e 9º anos), que realizar a
leitura de livros da Biblioteca Pública Municipal ou das bibliotecas internas das escolas e
entregar, ao devolver o livro, um pequeno resumo dando a interpretação e sentido do
texto.
1.5) Categoria Escolas Públicas e Particulares – instituições que tiverem o maior número
de educandos vencedores e/ ou participantes, independente de suas subcategorias.

2) Da comissão julgadora
2.1) O julgamento dos trabalhos será realizado por comissão especificamente nomeada
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ficando composta por um representante
do Departamento Pedagógico, um representante do Departamento de Assuntos Culturais
da SMEC, um representante da 35ª CRE e um representante da Câmara Municipal de
Vereadores.
3) Do julgamento e da premiação
3.1) A premiação para categoria Bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal menção honrosa pelo trabalho realizado.
3.2) A premiação para Categoria Bibliotecário ou Educador responsável pelo
andamento do projeto na escola – menção honrosa pelo trabalho realizado.
3.3) A premiação para categoria Diretor de Escola – menção honrosa pelo trabalho
de participação e colaboração.
3.4) A premiação para Categoria Educando – subdividida em 6 (seis)
subcategorias para Educandos de Ensino Fundamental de oito anos: (A. 5ª e 6ª séries e
B. 7ª e 8ª séries), e para Educandos de Ensino Fundamental de nove anos: (C. 1º e 2º
anos, D. 3º e 4º anos, E. 5º e 6º anos e F. 7º anos, 8º e 9º anos) levará em conta o maior
número de livros lidos e a entrega de desenhos (subcategoria C) ou resumos
(subcategorias A, B, D, E e F) dos mesmos, com qualidade, interpretação e sentido do
texto. O prêmio para o vencedor em cada subcategoria será um Diploma contendo o
nome e o Brasão da Prefeitura de São Borja, dados e foto do vencedor do concurso e
uma coleção de livros, conforme a faixa etária do vencedor.
3.6) A premiação também se dará em âmbito geral para a Instituição Escolar que
tiver maior número de educandos vencedores e/ou participantes, independente de suas
subcategorias. O prêmio será
uma coleção de livros de literatura e um
microcomputador, com respectivo mobiliário, a critério da SMEC.

4) Das disposições gerais
A) A forma de retirada dos livros pelos educandos nas bibliotecas, será de acordo
com o regulamento de cada biblioteca.
B) Não havendo bibliotecário ou agente de biblioteca na escola, caberá ao diretor
indicar um educador responsável pelo concurso na instituição.
C) Somente serão considerados válidos os resumos que obedecerem aos seguintes
critérios:
- Estruturação do texto (Título, Introdução, desenvolvimento e conclusão.);
- Normas ortográficas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua

Portuguesa vigente desde 1º de janeiro de 2009;
- Pontuação adequada;
- Organização, capricho, letra legível e apresentação;
- Subcategoria Educando - 5ª e 6ª séries, os resumos que tiverem, no mínimo, dez
(10) linhas e, no máximo, vinte (20) linhas (folha A4);
- Subcategoria Educando - de 7ª e 8ª séries, os resumos que tiverem, no mínimo,
quinze (15) e, no máximo, trinta (30) linhas (folha A4);
- Subcategoria Educando - 1º e 2º anos, uma representação gráfica(desenho) que
expresse o sentido da história lida (folha A4);
- Subcategoria Educando - 3º e 4º anos, os resumos que tiverem, no mínimo, dez
(dez) linhas e, no máximo, vinte (20) linhas (folha A4);
- Subcategoria Educando - 5º e 6º anos e Educando - 7º , 8º e 9º anos, os resumos
que tiverem, no mínimo, 15 (quinze) linhas e, no máximo, trinta (30) linhas (folha A4);
D) O educando deverá entregar seus trabalhos em envelopes devidamente
identificados (anexo 1), ao bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal, ao educador, ao
bibliotecário ou ao agente de biblioteca responsável na escola. Sempre ao mesmo
responsável.
E) Ficará a cargo dos bibliotecários ou agentes de biblioteca da Biblioteca Pública
Municipal e das escolas ou de um educador, a responsabilidade de receber e conferir os
trabalhos, conforme critérios constantes no item “C”, Das disposições gerais, exceto
normas ortográficas e pontuação adequada, entregues pelos educandos, devidamente
identificados conforme o item “D“ das Disposições gerais, e preencher a ficha de
recebimento dos trabalhos que registrará os nomes dos livros utilizados com seus
respectivos números de tombamento da biblioteca. ( Anexo 2).
F) Deverá ser formada uma comissão julgadora na escola composta por 3
membros: Diretor ou representante, Bibliotecário ou agente de biblioteca e um Professor
da área de Português, a fim de selecionar os trabalhos, conforme todos os critérios
mencionados no item “C” Das disposições gerais.
G) Após os trabalhos serem selecionados pela comissão interna da escola, ficará a
cargo dos diretores das escolas públicas e particulares, enviarem ao Departamento
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aos cuidados da Coordenação
do Projeto, os trabalhos dos educandos juntamente com cópias das fichas de controle da
entrega dos mesmos (Anexos 2 e 3).
H) No caso de ser o bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal, o mesmo
entregará os trabalhos dos educandos no Departamento Pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, aos cuidados da Coordenação do Projeto, conforme
critérios constantes no item “C” Das disposições gerais, juntamente com cópias das fichas
de controle da entrega dos mesmos (Anexos 2 e 3).
I) Não serão considerados livros lidos e serão desclassificados os resumos
entregues que não obedecerem aos critérios constantes no item “C” Das disposições
gerais deste regulamento e também os que forem entregues fora do prazo estabelecido no
Cronograma de Ações do mesmo.
J) Somente poderá ser premiado um bibliotecário ou agente de biblioteca ou

educador por categoria na escola e um educando por subcategoria em âmbito municipal.
K) Será vencedor o bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal, quando esse for
responsável pelo atendimento do educando vencedor.
L) Serão premiados todos os diretores que tiverem alunos vencedores da escola.
M) Em caso de empate entre as escolas, será vencedora a que tiver maior número
de educandos participantes.
N) Em caso de empate entre educandos, será vencedor aquele que tiver menor
idade até a data do julgamento dos trabalhos na SMEC.
O) O concurso premiará, anualmente, alunos de acordo com as subcategorias.
P) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deverá providenciar as
fotografias com patrocinadores a serem colocadas nos Diplomas dos vencedores.
Q) O diploma será em três vias, sendo uma entregue ao educando vencedor, outra
exposta na Biblioteca Pública Municipal, pelo período de um ano, e a terceira exposta na
escola em que o educando está matriculado.
R) Os resumos dos livros poderão ser utilizados pela SMEC para diferentes
divulgações.

5) Das Disposições Finais e Transitórias
A Comissão Julgadora é soberana e a ela não caberão recursos.

“VII EDIÇÃO DO PRÊMIO LEITURA NA ESCOLA” 2011
Cronograma de Ações

Junho
22 - Lançamento do Projeto em reunião das coordenadoras com bibliotecários e
agentes de biblioteca das escolas estaduais, municipais e particulares, na sala do Servidor
para a apresentação do Regulamento do Concurso.
Divulgação do Projeto através da imprensa escrita e falada.
Divulgação do Projeto na escola pelo responsável.
Julho/agosto/setembro
Execução do Projeto.
Acompanhamento e assessoramento dos trabalhos nas escolas.
Outubro
Até dia 07 - Entrega dos trabalhos pelos educandos (conforme item “E” das
disposições gerais) aos bibliotecários da Biblioteca Pública Municipal, aos educadores ou
aos bibliotecários das escolas.
Até dia 18 - Entrega dos trabalhos com as fichas devidamente preenchidas
(Anexos 2 e 3) pelo diretor da escola ou bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal e a
avaliação do Projeto, no setor pedagógico da SMEC à coordenação do Projeto.
De 19 a 25 – Levantamento dos dados obtidos pela Comissão Julgadora.
Entre 27 e 29 - Entrega da Premiação na FEIRA DO LIVRO. A data e o horário
serão comunicados com antecedência.

ANEXOS:

Anexo 1 (do Educando)

“VII Edição do Prêmio Leitura na Escola/2011”
Ficha de acompanhamento dos trabalhos dos alunos (envelope)
Escola:_____________________________________________________________________
Aluno:_____________________________________________________________________
Série ou Ano: _______ Subcategoria:_____________ Data Nasc.: ___/___/______
Idade:_________
Eu ______________________________________ , autorizo a utilização de meus trabalhos
(Aluno)
pela SMEC, para possíveis divulgações.
Número de trabalhos entregues neste envelope: _____trabalhos.
Categoria do responsável:
( ) Bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal. Nome: _____________________________
( ) Educador da escola. Nome:________________________________________
( ) Bibliotecário da escola. Nome: _____________________________________
( ) Diretor da escola. Nome:___________________________________________

Anexo 1 (do Educando)

“VII Edição do Prêmio Leitura na Escola/2011”
Ficha de acompanhamento dos trabalhos dos alunos (envelope)
Escola:_____________________________________________________________________
Aluno:_____________________________________________________________________
Série ou Ano: _______ Subcategoria:_____________ Data Nasc.: ___/___/______
Idade:_________
Eu ______________________________________, autorizo a utilização de meus trabalhos
(Aluno)
pela SMEC, para possíveis divulgações.
Número de trabalhos entregues neste envelope: _____trabalhos.
Categoria do responsável:
( ) Bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal. Nome:_____________________________
( ) Educador. Nome:_________________________________________________
( ) Bibliotecário da escola. Nome: ______________________________________
( ) Diretor da escola. Nome: ___________________________________________

Anexo 2

“VII Edição do Prêmio Leitura na Escola/2011” - Categoria Educando

Ficha de recebimento dos trabalhos pelo educador ou bibliotecário:
Escola:__________________________________________________________________
Aluno:__________________________________________________________________
Série/Ano: _______
Subcategoria:_____________
Nº
Nome do livro

Nº do registro
de
tombamento

Assinatura do
educando
leitor

01
02
03
94
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Categoria do responsável:
( ) Bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal
( ) Educador
( ) Bibliotecário da escola
( ) Diretor da escola
_____________________________

___________________________

Assinatura do(a) Diretor(a) da escola

Assinatura do(a) Educador(a) ou
ou Bibliotecário(a) responsável

Anexo 3: (do Diretor)

“VII Edição do Prêmio Leitura na Escola/2011” - Categoria Educando
Ficha de recebimento dos trabalhos pelo diretor da escola.
ESCOLA:__________________________________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________________
Total de alunos participantes:_______

Total de trabalhos recebidos:_______

NÚMERO DE TRABALHOS RECEBIDOS POR SUBCATEGORIA.

Educandos do Ensino Fundamental
A. 5ª e 6ª séries: _____ trabalhos.

Nº de alunos participantes:_______
Total de trabalhos recebidos:________

Total de trabalhos do aluno vencedor na escola: ______ trabalhos.
Nome do(a) aluno(a):
________________________________________________________________________
B. 7ª e 8ª séries: _____ trabalhos.

Nº de alunos participantes:_______
Total de trabalhos recebidos:________

Total de trabalhos do aluno vencedor na escola: ______ trabalhos.
Nome do(a) aluno(a): ______________________________________________________

C. 1º e 2º anos: _______ trabalhos.

Nº de alunos participantes:______
Total de trabalhos recebidos:______

Total de trabalhos do aluno vencedor:_______trabalhos.
Nome do(a) aluno(a): ______________________________________________
D. 3º e 4º anos: _____ trabalhos.

Nº de alunos participantes:______
Total de trabalhos recebidos:________

Total de trabalhos do(a) aluno(a) vencedor na escola: ______ trabalhos.
Nome do(a) aluno(a):______________________________________________________
E. 5º e 6º anos:_____ trabalhos.
participantes:_______

Nº de alunos
Total de trabalhos recebidos:________

Total de trabalhos do(a) aluno(a) vencedor na escola: ______ trabalhos.
Nome do aluno: __________________________________________________________
F. 7º, 8º e 9º anos: _____ trabalhos.

Nº de alunos participantes:_______
Total de trabalhos recebidos:________

Total de trabalhos do aluno vencedor na escola: ______ trabalhos.
Nome do aluno:
__________________________________________________________________________
Data: ___/___/2011.
_____________________________
Diretor(a) da Escola
Anexo 4:

_______________________________
Coordenação do Projeto na SMEC

“VII Edição do Prêmio de Leitura na Escola/2011”
Ficha de acompanhamento dos trabalhos na SMEC
Município: São Borja.
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC)
Membros da Comissão Julgadora:
1234-

____________________________________Entidade: SMEC (Dep. Pedagógico)
____________________________________Entidade: SMEC (Dep. Assuntos Culturais)
____________________________________Entidade: 35ª CRE (Dep. Pedagógico)
____________________________________Câmara de Vereadores de São Borja
Resultado geral do projeto:

Total de alunos participantes: ___________
Estaduais:__________ Municipais:__________ Particulares:_______
Total de trabalhos produzidos: ___________
Estaduais:_______ Municipais:__________ Particulares:_________
Total de escolas participantes: _________
Estaduais:_________ Municipais: _________ Particulares:________

Número de trabalhos recebidos por categorias:
Subcategorias
A.

Subcategoria Educando de 5ª e 6ª séries:

B.

Subcategoria Educando de 7ª e 8ª séries:

C.

Subcategoria Educando de 1º e 2º anos:

D.

Subcategoria Educando de 3º e 4º anos:

E.

Subcategoria Educando de 5º e 6º anos:

F.

Subcategoria Educando de 7º, 8º e 9º anos:

Nº de trabalhos

Relação dos vencedores:
Categoria Bibliotecário da Biblioteca Pública Municipal:
Nome: __________________________________________________________
Aluno: ________________________________________Idade:_____________
Bairro: ___________________________________Tel: ___________________
Escola:__________________________________________________________

Categoria Escolas Públicas e Particulares:
Nome da Escola: ________________________________________________
Diretor:________________________________________________________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Alunos vencedores:
a)_______________________________________________________________
b)_______________________________________________________________
c)_______________________________________________________________
Categoria Educando

A. Subcategoria Educando de 5ª e 6ª séries das escolas públicas e particulares:
Nome: _________________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________________
Série:__________ Idade:___________
Nº de trabalhos entregue:____________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Nome do responsável:_____________________________________________
Categoria: Bibliotecário ( )
Educador ( )
Categoria Diretor:_________________________________________________
B. Subcategoria Educando de 7ª e 8ª séries das escolas públicas e particulares:
Nome: _________________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________________
Série:__________ Idade:___________
Nº de trabalhos entregue:____________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Nome do responsável:_____________________________________________
Categoria: Bibliotecário ( )
Educador ( )
Categoria Diretor:_________________________________________________
C. Subcategoria Educando de 1º e 2º anos das escolas públicas e particulares:
Nome: _________________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________________
Ano:__________ Idade:___________
Nº de trabalhos entregue:____________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Nome do responsável:_____________________________________________
Categoria: Bibliotecário ( )
Educador ( )
Categoria Diretor:__________________________________________________
D. Subcategoria Educando de 3º e 4º anos das escolas públicas e particulares:
Nome: _________________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________________
Ano:__________ Idade:___________
Nº de trabalhos entregue:____________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Nome do responsável:_____________________________________________
Categoria: Bibliotecário ( )
Educador ( )
Categoria Diretor:_________________________________________________
E. Subcategoria Educando de 5º e 6º anos das escolas públicas e particulares:
Nome: _________________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________________
Ano:__________ Idade:___________
Nº de trabalhos entregue:____________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Nome do responsável:_____________________________________________
Categoria: Bibliotecário ( )
Educador ( )
Categoria Diretor:_________________________________________________

F. Subcategoria Educando de 7º, 8º e 9º anos das escolas públicas e particulares:
Nome: _________________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________________
Ano:___________ Idade:____________
Nº de trabalhos entregue:____________
Estadual ( )
Municipal ( )
Particular ( )
Nome do responsável:_____________________________________________
Categoria: Bibliotecário ( )
Educador ( )
Categoria Diretor:_________________________________________________
Obs:

Coordenação do Projeto/SMEC

Ana Claudia Gattiboni Dutra
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 11.717/2009

São Borja, RS, 21 de junho de 2011.

