
Como a nossa escola e a 
Estante Mágica vão transformar
a vida de nossos 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. Por isso, nos unimos a 
educadores de todo o Brasil e mais 5 países para 
incentivar a leitura e a escrita desde cedo. 

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? 



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


Um projeto que envolve todo mundo!

Alunos mais 
engajados e 
confiantes

Professores 
comprometid
os com o 
aprendizado 
do seu filho

Famílias 
envolvidas no 
cotidiano 
escolar

Coordenadores 
preparados e 
seguros

Escolas 
cumprindo seu 
papel de 
transformação

Muita 
aprendizagem

Todos 
conectados 

por um único 
propósito: 

transformar 
alunos em 
autores do 

próprio livro e 
protagonistas 

da própria 
história



Quem pode participar? 

Famílias que desejam 
aprofundar a leitura, 

escrita e oralidade das 
crianças

Famílias que desejam 
fortalecer vínculos e criar 
memórias inesquecíveis

Famílias que desejam 
incentivar a 

criatividade e o 
protagonismo infantil



Por que é mágico? 
1. Alunos e família vivem juntos uma nova experiência de 

aprendizado.

2. É grátis. E sempre será!

3. É adaptável à qualquer rotina escolar e familiar, seja no 

ensino presencial, remoto ou híbrido.

4. Alunos se destacam com mais autonomia e 

protagonismo.

5. Vocês criam memórias que irão acompanhar sua 

família para sempre.



O que os alunos ganham?

● Desenvolvimento da criatividade, autonomia e 
expressão de sentimentos

● Mais motivação para aprender e participar das aulas
● Seu filho descobre o prazer de ler e escrever
● Oportunidade de viver uma experiência única, 

divertida e inesquecível na escola 



O que os 
alunos têm 
a dizer? 

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


ITINERÁRIOS DE APRENDIZAGEM

ETAPA 1
SENSIBILIZAÇÃO

ETAPA 2
PRODUÇÃO TEXTUAL

E IMAGÉTICA

ETAPA 3
AVALIAÇÃO

Para começar, 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! Os 
professores estimulam o 
aprendizado a partir das 
experiências de mundo 
das crianças, para 
potencializar sua 
criatividade e capacidade 
de expressão.

Nesta etapa, é feita uma 
análise do aprendizado do 
aluno a partir do 
desenvolvimento do livro.
Assim fica fácil identificar 
quais expectativas foram 
atendidas e o que ainda 
precisa ser trabalhado até 
a finalização do projeto! 



Família: a sua 
participação deixa 
tudo mais mágico!
Acompanhar o processo de criação do livro 
do seu filho é uma oportunidade incrível de 
compreender seus sentimentos e sua forma 
de se expressar!

Sua ajuda também é essencial para cumprir as 
datas de envios de materiais. E você ainda tem 
a oportunidade de escrever a biografia do 
autor e participar de um evento inesquecível 
de autógrafos (online ou presencial).



Uma lembrança 
para o resto da vida
Além da aplicação do projeto não ter custos, nós 
também presenteamos seu filho com o próprio 
livro digital grátis!

E você também tem a opção de comprar a 
versão impressa do livro diretamente com a 
Estante Mágica para guardar para sempre.

Os valores são: R$ 39,00 o livro de capa 
convencional e R$ 59,00 o livro de capa dura.
Quando for a hora, enviaremos todas as 
informações e prazo de compra, ok? 



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! :)

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! 

E o apoio da família é essencial para 
atingirmos esse objetivo.

Vamos juntos fazer a diferença? 



www.instagram.com/estantemagicaoficial

www.facebook.com/estantemagica

www.youtube.com/user/EstanteMagica

Siga a Estante Mágica nas redes sociais!

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

