
Como a Estante Mágica 
e a sua escola vão transformar 
a vida dos seus alunos por 
meio da leitura e escrita



O que é a 
Estante Mágica?
Somos um negócio social que acredita na 
educação para transformar o mundo. Já 
ajudamos mais de 800 mil alunos a 
escreverem seu próprio livro e a se tornarem 
protagonistas da própria história!

Para nós, as crianças e suas histórias são muito 
importantes. E cada história vale a pena ser 
contada. Nosso objetivo é impactar a vida de 
1 bilhão de crianças até 2030! Vamos juntos? 



http://www.youtube.com/watch?v=u8xiwzUOkM0


Antes de começar, vamos contar 
como chegamos até aqui.

2009
Nossos 
fundadores 
decidem abrir um 
negócio social, 
que transforme o 
mundo por meio 
da educação. 
Nasce a Estante 
Mágica!

2012
Depois de muitas 
pesquisas, testes e 
encontros com 
educadores, 
alcançamos o 
modelo atual e 
começamos a 
transformar crianças 
em autoras do 
próprio livro.

2017
Passamos 
pelo 
Quênia.

2018
Chegamos 
à Argentina, 
Colômbia e 
México.

2019
Passamos 
pela Índia.

2020
Acrescentamos o 
modelo remoto e 
consolidamos a 
aplicação do 
projeto, com base 
pedagógica testada 
e aprovada por 
professores, escolas 
e parceiros.

2021
Já produzimos 
mais de 1,2 
milhão de livros 
de alunos, em 
quase 6 mil 
escolas!



Toda a comunidade escolar se 
envolve no projeto da Estante Mágica!

Alunos mais 
engajados e 
confiantes

Professores 
motivados e 
reconhecidos

Famílias 
envolvidas no 
cotidiano 
escolar

Coordenadores 
preparados e 
seguros

Escolas com   
um diferencial 
gratuito e único 
no mercado

Muita 
aprendizagem

Todos 
conectados 

por um único 
propósito: 

transformar 
alunos em 
autores do 

próprio livro e 
protagonistas 

da própria 
história



Quem pode participar? 

Crianças de 3 
a 11 anos de 

idade Alunos da Ed. Infantil até o 5º 
ano do Ens. Fundamental

Instituições com acesso 
à internet e ao nosso 

aplicativo



1. Escola, alunos e família se interessam e se encantam.

2. É grátis. Para sempre!

3. Juntos, nós fazemos a diferença na vida das crianças!

4. Solução simples e transformadora para a sala de aula.

5. É adaptável a qualquer rotina escolar, seja no ensino presencial, remoto ou híbrido.

6. Professores e alunos se destacam com mais autonomia e protagonismo.

Por que é mágico? 



O que os alunos ganham?

● Descoberta do prazer de ler e escrever, 
desenvolvendo a autoralidade

● Motivação para aprender e participar nas aulas
● Desenvolvimento da criatividade, autonomia e 

expressão artística
● Rotina Mágica: mais foco para sua rotina de estudos
● Experiência única e inesquecível na escola



O que os 
alunos têm 
a dizer? 

http://www.youtube.com/watch?v=cWqqL82uOg0


O que os gestores ganham?

● Conteúdos de qualidade alinhados à BNCC
● Inclusão de habilidades e competências 

socioemocionais no currículo escolar
● Adaptação ao ensino presencial, remoto ou híbrido
● Aproximação entre famílias e escola
● Facilidade em mostrar a curva de aprendizagem dos 

alunos para as famílias
● Diferencial competitivo para a escola



O que os 
gestores 
têm a dizer? 

http://www.youtube.com/watch?v=sbMhMi2C9u0


O que os professores ganham?

● Reconhecimento e valorização do seu trabalho
● Ferramenta prática e adaptável à sua rotina
● Engajamento e desempenho dos alunos nas atividades
● Diferente forma de trabalhar as competências da área 

de Linguagens da BNCC
● Participação em comunidade exclusiva com professores 

de todo o Brasil



O que os 
professores 
têm a dizer? 

http://www.youtube.com/watch?v=DcLYjEC9cUY


A escola recebe todo
nosso material de apoio!
Oferecemos guias e materiais para auxiliar os educadores do início ao fim do projeto! 
Conheça alguns materiais que sua escola vai receber:

Projetos temáticos: Mais de 30 

temas e seus desdobramentos que 

podem ser desenvolvidos durante a 

aplicação do projeto.

Guias de aplicação: Ferramentas 

que preparam os professores e os 

alunos para o desenvolvimento do 

projeto.

Rotinas mágicas: Sequência de 

vídeos que guiam as crianças para 

escreverem e ilustrarem seus 

próprios livros.



ITINERÁRIOS DE APRENDIZAGEM

ETAPA 1
SENSIBILIZAÇÃO

ETAPA 2
PRODUÇÃO TEXTUAL

E IMAGÉTICA

ETAPA 3
AVALIAÇÃO

Nessa etapa, o 
professor estimula a 
participação dos 
alunos, despertando o 
desejo de produzirem 
suas próprias histórias 
a partir de modelos e 
referências literárias de 
qualidade.

Hora de desenvolver as 
habilidades com 
atividades práticas! É 
muito importante 
estimular a aprendizagem 
significativa dos alunos, 
aproveitando suas 
experiências de mundo 
para potencializar a 
criatividade e capacidade 
de expressão.

Uma análise do 
aprendizado do aluno, a 
partir do desenvolvimento 
do livro autoral, pode 
indicar ajustes para a 
finalização do projeto, 
facilitando o 
entendimento de quais 
expectativas foram 
atendidas e quais ainda 
precisam ser trabalhadas.



Acesso aos 
livros prontos

Onde a mágica acontece?
No nosso aplicativo! Tudo em um só lugar, de forma prática e rápida.

Cadastro de 
turmas e alunos

Dicas e materiais para 
aplicar o projeto

Acompanhamento 
do status por turma

Envio de materiais 
produzidos pelos alunos

Convites para a equipe 
acompanhar o projeto

https://docs.google.com/file/d/1KjM9i9LCS1NVYqDaAExjAH6VLtk8BrxB/preview
https://docs.google.com/file/d/1gXzBnlFB8fSfMUI5blScmgf_xlk_XLHi/preview


Acesse nossa
biblioteca virtual!
Quer ver como ficam os livros? 
Reunimos as obras de nossos pequenos 
grandes autores em nossa Biblioteca 
Mágica. Clique aqui para conhecer! :)

Todos os alunos ganham seu livro 
digital grátis! E as famílias têm a opção 
de comprar o livro impresso - mas não é 
obrigatório.

https://digital.estantemagica.com.br/?utm_source=Instagram&utm_medium=Bio_reels


E a melhor parte:
o aprendizado 
não para por aí!
Cada criança impactada por essa 
experiência estará muito mais preparada 
e motivada a se tornar protagonista da 
sua história de vida! 

Vamos juntos fazer a diferença? 



www.instagram.com/estantemagicaoficial

www.facebook.com/estantemagica

www.youtube.com/user/EstanteMagica

https://www.youtube.com/user/EstanteMagica

