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Produto Técnico 

 

 

O Kit Literário da Prefeitura de Belo Horizonte: 

por uma “verdadeira” política pública de formação do leitor 

 

 

Caríssimo professor da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RMEBH), 

 

 A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Educação 

(SMED), mantém, desde 2004, uma política de distribuição de livros de literatura a seus 

estudantes, junto com o Kit Escolar. O objetivo dessa política é democratizar o acesso a esse 

bem cultural, tanto para os alunos quanto para seus familiares, contribuindo, assim, para a 

formação de leitores literários. O pressuposto básico que orienta essa política de distribuição 

de obras literárias, com vistas a formação de leitores, é a importância do papel da família na 

formação do leitor e sua participação na prática leitora dos filhos. São beneficiados, 

anualmente, com diversos gêneros literários, todos os alunos da RMEBH (Educação Infantil, 

do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos) e os da Rede de Creches 

Conveniadas à Prefeitura. Assim, para a composição dos kits, são selecionados anualmente 

cerca de 100 títulos diferentes, assim distribuídos: 8 títulos no Kit de Educação Infantil – 0 a 3 

anos; 20 títulos no Kit de Educação Infantil – 3 a 6 anos; 20 títulos no Kit do 1º ciclo; 20 

títulos no Kit do 2º ciclo; 20 títulos no Kit do 3º ciclo; e 12 títulos no Kit da EJA. Por serem os 

livros distribuídos junto com o material escolar, a política passou a ser conhecida como Kit 

Literário. 

 Segundo a Gerência de Recursos Materiais da Educação (GERMA-ED) da SMED, 

entre os anos de 2004 e 2016, foram adquiridos 7.041.529 (sete milhões, quarenta e um mil, 

quinhentos e vinte nove) exemplares de livros, totalizando um investimento de R$ 

88.440.625,02 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e cinco 

reais e dois centavos) na política do Kit Literário. Desde a sua implementação, a cada ano, 

cerca de 188.400 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos) estudantes são beneficiados com 

esta política, recebendo livros de literatura.  

 Ressalta-se que, a partir de 2010, a SMED produz anualmente catálogos contendo 

resenhas dos títulos literários que compõem o Kit Escolar, cujo objetivo é apresentá-los aos 

interessados e de registrar, institucional e oficialmente, dados estatísticos e históricos sobre 
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essa política do Município. Além disso, esse material se configura como fonte de informação 

para os profissionais da Educação, tornando-se uma importante ferramenta para apropriação 

das obras literárias, por parte desse público. Esses catálogos são publicados na versão 

impressa, enviada a todos os estabelecimentos de ensino da RMEBH, e na versão digital, 

disponibilizada na Intranet da Educação. Abaixo, seguem as capas dos catálogos publicados 

entre os anos de 2010 e 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capas dos catálogos dos acervos literários do Kit Escolar 

 

 Considera-se que, a partir de 2012, a política se consolida, ainda mais, com o envio 

dos livros do Kit para as bibliotecas das escolas de Ensino Fundamental, para as UMEIs e 

para as instituições da Rede de Creches Conveniadas, permitindo que os estudantes e 

profissionais da Educação tenham acesso aos outros títulos que compõem o Kit Escolar e 

possibilitando o desenvolvimento de atividades e projetos de cunho pedagógico por parte da 

escola, idealizados e executados por seus mediadores de leitura.  

 Destaca-se que, em 2015, o Kit Literário recebeu a primeira colocação no 20
o
 Prêmio 

FNLIJ Melhores Programas de Incentivo à Leitura para Crianças e Jovens do Brasil, 

concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), sendo reconhecido, 

nacionalmente, como uma política de grande relevância desenvolvida pelo Poder Público 

voltada para a democratização e o acesso à leitura literária no país. Ao receber este prêmio, a 

política do Kit Literário da PBH ganha visibilidade nacional, demonstrando como é possível 

dar acesso a bens simbólicos antes negados a camadas populares, buscando tornar a sociedade 

 2016 

 

 2013 

 

 2012 

 

 2015 

 

 2010 

 2011  

 

 2014 

 



 

 
4 

mais justa, no que se refere à distribuição de livros e à democratização do acesso à leitura 

literária.   

 É importante esclarecer que, de acordo com as publicações da SMED que dissertam 

sobre a o Kit Literário, o seu objetivo não mudou, ou seja, continua sendo uma política 

voltada para a formação do hábito da leitura em família, porém, implica os profissionais da 

Educação efetivamente, uma vez que é inegável a necessidade de uma mediação da escola, já 

que essa política se inicia na escola, por meio da distribuição dos livros aos estudantes. 

 Assim, a fim de potencializar esses acervos e de avançar no sentido de tornar o Kit 

Literário - uma política pública de distribuição de livros literários - em uma verdadeira 

política pública de formação de leitores. Nesse sentido, esse produto da dissertação propõe-se 

a sequência didática que será apresentada na próxima seção. É importante ressaltar que a 

sequência didática é definida neste trabalho como  

 

um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a intenção de atingir 

determinado objetivo didático. É organizada em torno de um gênero textual (oral ou 

escrito) ou de um conteúdo específico, podendo envolver diferentes componentes 

curriculares. (PESSOA, 2014, s/p)  
 

 Pensada para os estudantes do 3
o
 ano do 3º ciclo, esta sequência didática se 

fundamenta nos estudos teóricos de Rildo Cosson (2014). Assim, esse conjunto de atividades 

fundamenta-se nas quatro ações apresentadas abaixo:  

1) Motivação: caracterizada pelo desenvolvimento de atividades, com duração média 

de um dia, que estimulam a curiosidade e o desejo pela leitura do livro literário, a 

partir da exploração do tema da obra, a fim de se levantar hipóteses sobre a história 

que será lida.  

2) Introdução: nessa ação, também com duração média de um dia, é realizada uma 

breve análise sobre o autor e o livro, sobretudo acerca das informações relacionadas 

à obra indicada para leitura. Além disso, é o momento em que o professor justifica 

a escolha pelo título que será lido pelo grupo, apresentando-o fisicamente através 

de seus paratextos (capa, quarta capa, orelha, resumo, prefácio, dentre outros).  

3) Leitura: é quando ocorre efetivamente a leitura do livro, a qual demanda um 

acompanhamento atencioso por parte do mediador, responsável por auxiliar o 

estudante durante todo o processo. Conversas periódicas com a turma, realizadas 

durante os dias destinados à leitura da obra, são consideradas formas positivas de 

acompanhamento da leitura. É importante destacar que é preciso combinar com os 

estudantes o período necessário para a leitura da obra.  



 

 
5 

4) Interpretação: essa ação é caracterizada por ser o momento em que ocorre a 

construção do sentido do texto, por meio do diálogo que se estabelece entre o autor, 

o leitor e a comunidade leitora que se forma a partir do livro lido. 

 Acredita-se que ações como a que será exposta a seguir são fundamentais para a 

valorização e a dinamização dos livros literários que compõem o Kit Escolar da PBH, a fim de 

que ocorram efetivamente práticas de leitura, a partir desses acervos. 

 

 

 

Sequência didática  

Literatura na mochila: o letramento literário a partir dos livros do Kit Escolar 

 

Objetivos: 

 promover a prática do letramento literário no ambiente escolar, enquanto processo de 

apropriação da literatura como linguagem; 

 estimular o gosto pela leitura; 

 explorar a oralidade e a escrita; 

 compreender o gênero textual ao qual o livro pertence; 

 propiciar o aprendizado de estratégias de leitura. 

 

Conteúdos a serem desenvolvidos:  

 práticas de leitura e escrita, por meio da literatura. 

 

Tempo estimado: 15 dias 

 

Material necessário: 

 Livro: Bom mesmo é correr! 

Autora: Jo Hoestlandt 

Ilustradora: Mariangela Haddad 

Editora: Dimensão 

Ano de publicação: 2014 

Páginas: 111 páginas 

Gênero literário: Novela 

 Curta-metragem: Os fantásticos livros voadores do Sr. Morris Lessmore  
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Direção: Willian Joyce e Brandon Oldenburg 

Produção: Iddo Lampton Enochs Jr., Trish Farnsworth-Smith, Alissa M. Kantrow  

Ano: 2011 

Duração: 15 min. 

 Itens bibliográficos selecionados no acervo da biblioteca da escola que tratam dos 

temas preconceito e discriminação na sociedade, especialmente na escola. 

 Letra da música: Ninguém é igual a ninguém, de Humberto Gessinger. 

 Caderno específico onde serão registrados os dados sobre as atividades desenvolvidas 

durante essa sequência didática. 

 Som 

 Data-show 

 Mural da biblioteca 

 

Sinopse da obra: 

 O livro selecionado para esta sequência didática é a novela Bom mesmo é correr!, de 

Jo Hoestlandt (2014), selecionada para compor os acervos literários do Kit Escolar 2016, 

terceiro ciclo. De acordo com a resenha desse livro, disponível no catálogo Literatura em 

movimento: acervos literários do Kit Escolar 2016, publicado pela SMED, a obra narra  

 

(…) a relação de dois jovens que aprendem a lidar com as dificuldades de aceitação 

pelos outros jovens, principalmente na escola. Jhonny é o menino de óculos grandes 

e redondos, com boné e mochila nas costas, que, no caminho da escola, encontra a 

menina que será sua companheira de conversas e descobertas. A história do menino 

que corre até a escola e quer ser policial proporciona um encontro de leitores com 

jovens com dificuldade de aprendizagem e de adaptação. Por ser considera 

superdotada, Daphne também não consegue adaptar-se à escola. As relações 

familiares dos dois personagens aparecem na narrativa de forma sutil e sob a ótica 

dos jovens. A história é envolvente, pois Jhonny e Daphne descobrem 

cumplicidades e sensações, assim como estratégias para correr de tudo o que os 

entristece. Assim, a obra apresenta rica discussão de temas como a dificuldade de 

aprendizagem e de adaptação dos jovens às dinâmicas escolares, numa linguagem 

leve, sem didatismos e com muita poesia. (BELO HORIZONTE, 2016, p. 38) 
 

 

Atividades planejadas: 

 

1
o
) Motivação: 

Local: Biblioteca 

Tempo de duração: 01 aula (60 minutos) 
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 Na busca pela realização de um trabalho integrado entre biblioteca e sala de aula, a 

equipe da biblioteca deverá separar bibliografias que compõem o acervo, cujo tema 

seja diversidade, respeito à diferença, equidade de direitos, igualdade e amizade, 

dando preferência a textos literários (poemas, crônicas e contos). Porém, considera-se 

também importante a presença de textos informativos que dissertem sobre o assunto. 

 Durante 15 minutos, os estudantes deverão explorar esse material que já estará 

separado sobre as mesas. Os mediadores (professores e profissionais da biblioteca) 

deverão dar apoio aos alunos indo aos grupos e conversando sobre as leituras 

realizadas. 

 Passado o tempo para a exploração inicial, deverá ocorrer uma roda de conversa, onde 

os participantes (mediadores e estudantes que desejarem), a partir dos temas 

geradores, poderão falar sobre a experiência de leitura realizada, bem como poderão 

ler os textos que mais gostaram. Serão destinados 20 minutos para essa atividade. 

 Apresentação da música Ninguém é igual a ninguém, de Humberto Gessinger, por 

meio de seu vídeo clipe, distribuindo a letra da música para os estudantes. Em seguida, 

deverá ser proporcionado aos participantes um momento de conversa sobre a letra da 

música e a sua relação com os temas geradores. Serão destinados 10 minutos para essa 

atividade. 

 Caberá aos mediadores de leitura realizar a entrega dos "Cadernos de Leitura" aos 

estudantes. Trata-se de material individual. Os alunos serão instruídos a informar, na 

primeira página do caderno, o nome e a turma. Para tanto, orienta-se que seja feita 

uma “folha de rosto” padrão, contendo informações sobre o projeto, como, por 

exemplo, o nome Literatura na mochila: o letramento literário a partir dos livros do 

Kit Escolar, nome do estudante, turma, data, dentre outros.  

 Os alunos deverão ser informados sobre o objetivo do “Caderno de Leitura”. Serão 

destinados 05 minutos para essa atividade. 

 Nos 10 minutos finais da aula, ocorrerá o primeiro registro no “Caderno de Leitura”, 

quando os estudantes deverão registrar as suas impressões sobre os temas que foram 

discutidos, a partir de uma pergunta que catalise o registro (Eu respeito aqueles que 

são diferentes de mim?). Os estudantes serão convidados a ornamentarem seus 

cadernos de acordo com o gosto pessoal. A atividade de ornamentação em si deverá 

ocorrer fora do período de aula.  
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 As atividades do dia deverão ser finalizadas dizendo aos estudantes que na próxima 

aula será apresentado o livro Bom mesmo é correr!, de Jo Hoestlandt, cujo tema da 

obra se relaciona com os assuntos que foram discutidos. 

 

2
o
) Introdução:  

Local: Biblioteca e/ou Laboratório de informática 

Tempo de duração: 01 aula (60 minutos) 

 Os alunos deverão pesquisar na internet informações sobre a autora e a ilustradora do 

livro Bom mesmo é correr!. Assim, com o auxílio dos mediadores (professor e 

profissionais de biblioteca), os estudantes buscarão, em sites confiáveis, informações 

sobre Jo Hoestlandt e Mariângela Haddad, registrando no “Caderno de Leitura” dados 

que considerarem mais relevantes. Essa ação deve durar 15 minutos. 

 Caberá à equipe da biblioteca separar no acervo os livros que são ilustrados por 

Mariângela Haddad, inclusive os infantis, se houver. O objetivo dessa ação é 

problematizar com os estudantes as características próprias de sua ilustração, a fim de 

que os estudantes sejam capazes de reconhecer os principais aspectos de seus traçados. 

Da mesma forma como aconteceu com as informações referentes à autora, é 

importante registrar no “Caderno de Leitura” os dados que considerarem mais 

relevantes. A previsão é que essa ação dure, em média, 10 minutos. 

 Durante aproximadamente 15 minutos ocorrerá a apresentação formalmente o livro 

Bom mesmo é correr!, fazendo a leitura da capa, de maneira que os estudantes 

levantem algumas hipóteses sobre o que trata a história. É importante relacionar a capa 

e o título da obra com as discussões realizadas na aula anterior. Todas essas 

impressões deverão ser registradas no “Caderno de Leitura”. Além disso, ler as 

biografias da autora e da ilustradora presente no final do livro, relacionando essas 

informações com os dados levantados durante a pesquisa realizada na internet. 

Considera-se importante apresentar aos estudantes as características do gênero literário 

prosa (novela).  

 Os últimos 15 minutos serão utilizados para exibir o curta-metragem “Os fantásticos 

livros voadores do Sr. Morris Lessmore”, de 2011, problematizando com os estudantes 

o processo de leitura, descrito na animação. 

 Nesse dia, os estudantes serão informados que terão 11 (onze) dias para realizarem a 

leitura do livro e que deverão ir registrando no “Caderno de Leitura”, através de suas 
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próprias ideias, as partes de que mais gostaram. A fim de que a leitura seja realizada 

no prazo estipulado, os alunos devem ser orientados a ler 10 páginas por dia. 

 

3
o
 ) Leitura:  

Local: diversos 

Tempo de duração: 11 dias 

 Durante os dias destinados à leitura do livro Bom mesmo é correr! o professor deverá 

conversar informalmente com os estudantes sobre a leitura, perguntando o que estão 

achando do texto, se está superando ou não as expectativas dos leitores. Se possível, 

criar uma atmosfera de suspense quanto o desenvolvimento da história, motivando, 

principalmente, os estudantes que estiverem “atrasados” na leitura do livro. É indicada 

a leitura de trechos dos livros para motivação dos alunos. Considera-se que para essa 

ação cinco minutos diários, durante a aula, são suficientes para manter o debate em 

torno da leitura do livro. 

 A cada dois dias, após o início da leitura efetiva do livro, sugere-se a retomada de um 

ou mais textos literários lidos no primeiro dia desta sequência didática. Isso 

contribuirá para que o tema do livro esteja permanentemente em discussão na sala de 

aula. 

 O professor deverá orientar os alunos a registrarem no “Caderno de Leitura” as partes 

que consideram mais importantes e frases que acharem impactantes ou que os afetam 

de alguma forma. 

 

4
o
) Interpretação:  

Local: Biblioteca 

Tempo de duração: 01 aula (60 minutos) 

 Caberá aos mediadores de leitura propor que seja aberta uma roda de conversa, a partir 

dos temas geradores, com os estudantes, instigando-os a falarem sobre o que acharam 

do livro, relacionando a obra com as atividades que ocorreram durante os 15 dias de 

leitura, inclusive confrontando as hipóteses levantadas e a vivência dos estudantes 

com a história narrada no livro. Nesse momento, os estudantes serão incentivados a 

recorrerem ao “Caderno de Leitura” para buscarem os registros realizados no decorrer 

do processo de leitura. Nesse momento, os estudantes serão convidados a avaliarem 

como foi participar desta sequência didática, a fim de que os mediadores (professores 
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e profissionais de biblioteca) possam readequar a ação a partir das observações dos 

alunos. O tempo de duração dessa ação será de 30 minutos.  

 Os mediadores deverão entregar a cada um dos estudantes uma folha colorida na 

medida 20 X 10 cm onde os alunos, individualmente, deverão escrever o que eles mais 

gostaram e o que não gostaram do livro. Para tanto, o “Caderno de Leitura” será útil 

para resgatar os registros realizados durante esse período. Outra possibilidade é que 

eles escrevam uma frase do livro com o qual mais se identificaram. Além disso, alguns 

alunos poderão falar espontaneamente sobre o que gostaram ou não e outros poderão 

ler as suas frases e falar sobre elas. Os estudantes terão 30 minutos para essa atividade. 

 Posteriormente, caberá aos mediadores de leitura avaliar e selecionar os melhores 

textos que serão afixados no mural da biblioteca, cujo título será Literatura na 

mochila: Bom mesmo é correr!. É importante que esse mural apresente informações 

gerais sobre a ação, contextualizando o grande público. Os demais relatos poderão se 

tornar móbiles a serem afixados em diversas partes da escola.  
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