
Como a Estante Mágica 
e você vão transformar a 
vida de crianças por meio 
da leitura e escrita



O que é a 
Estante Mágica?
Somos um negócio social que acredita na 
educação para transformar o mundo. Por isso nos 
unimos a você, educador, na missão de incentivar 
a leitura e a escrita em todos os cantinhos do 
Brasil e mais 5 países.

Já ajudamos mais de 800 mil alunos a 
escreverem seu próprio livro e a se tornarem 
protagonistas da própria história! E não para por 
aí: nosso objetivo é impactar a vida de 1 bilhão de 
crianças até 2030!

Vamos juntos?



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. Solução simples e transformadora para a sala de aula.

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

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

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

6. É grátis. Para sempre!

Por que é mágico? 



O que os alunos ganham?

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

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

expressão artística
● 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 professores ganham?

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

BNCC
● Inclusão de habilidades e competências 

socioemocionais nos planos de aula
● Participação em uma comunidade exclusiva com 

professores de todo o Brasil



O que os 
professores 
têm a dizer? 

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


Você receberá todo
nosso material de apoio!
Oferecemos guias e materiais para auxiliar os educadores do início ao fim do projeto! 
Conheça alguns materiais que você terá acesso na página Recursos do Professor.:

Projetos temáticos: Mais de 30 

sugestões de temas e como 

desenvolvê-los 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.

https://materiais.estantemagica.com.br/recursos-do-professor-sf


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 
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.



Dicas e materiais para 
aplicar o projeto

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

Cadastro de 
turmas e alunos

Convites para a equipe 
acompanhar o projeto

Acesso aos livros 
prontos

Acompanhamento do 
status por turma

Envio de materiais 
produzidos pelos alunos

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


Vamos começar? 
Para começar a aplicar o projeto, siga nosso passo a passo: 

1

Para começar, 
acesse este link ou
mire a câmera do 
seu celular para o 

código acima. 

Faça seu cadastro 
para aplicar o 

projeto em 2021. 
É importante refazer o 

cadastro, mesmo que você 
já tenha aplicado o projeto 

anteriormente.

3

Cadastro feito! 
Agora é só baixar 

nosso aplicativo. Ele 
está disponível no 

Google Play.

4

Use o e-mail e a 
senha que você criou 

na etapa 2 para ter 
acesso ao app.

2

https://join.estantemagica.com.br/register/identification
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.estantemagica.simplificacao.app&referrer=utm_source%3Dmanual%26utm_medium%3De-mail%26utm_campaign%3Dlevantadas-nao-cadastraram-aluno


Funcionalidades do App

LOGIN

Insira seu e-mail e senha criados no momento do cadastro. Mesmo que você já tenha um cadastro com a 
Estante Mágica de anos anteriores, é importante usar o novo!

CONVITES
Com um clique, você convida seu gestor ou gestora para acompanhar o projeto no app, ou outros 
professores para conhecer a Estante Mágica.



Funcionalidades do App

CADASTRO DE TURMAS E ALUNOS
Crie uma turma e nomeie como preferir. Depois, dentro da turma, acrescente todos os alunos por nome. 
Cadastre quantas turmas e alunos quiser e faça alterações a qualquer momento!

ENVIO DE MATERIAIS
Clique no nome do aluno e envie as histórias por fotos e textos. Não precisa esperar todas as histórias 
serem finalizadas para enviar os materiais. Envie por partes e acompanhe o status do projeto, até ver o 
livro digital ficar pronto na hora!



Todos os alunos 
ganham seu livro 
digital grátis! 

O livro
fica pronto
na hora!

As famílias também têm 
a opção de comprar a 
versão impressa para 
guardar para sempre. 
Mas não é obrigatório!

Os valores são: 
R$ 39,00 o livro de capa 
convencional e R$ 59,00 
o livro de capa dura.



Essa conquista 
merece ser 
celebrada!
A escola pode promover um evento de 
autógrafos inesquecível para os pequenos 
autores.

Alunos, famílias e educadores reunidos para 
comemorar em um evento online ou presencial!



Acesse nossa
biblioteca virtual!
As obras de nossos autores ficam para 
sempre disponíveis em nossa estante. E seu 
nome estará lá também, como orientador! 

Quer ver como ficam os livros? 
Clique aqui para conhecer. :)

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


E a melhor parte:
o aprendizado 
não para por aí!
Seu trabalho vai impactar cada criança 
por toda a vida. Seus alunos ficarão mais 
preparados e motivados a se tornarem 
protagonistas de suas próprias trajetórias!

Vamos juntos fazer a diferença? 



www.instagram.com/estantemagicaoficial

www.facebook.com/estantemagica

www.youtube.com/user/EstanteMagica

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

