
Ideias para projetos

• Organizar uma campanha de doação de livros
virtuais em apoio ao programa de leitura da
sua comunidade

• Ler para crianças em bibliotecas locais ou em
programas de leitura após a aula

• Realizar uma feira de livros e convidar um autor
ou ilustrador

• Realizar um campeonato mensal de leitura para
crianças na biblioteca (incentivando-os a ler um
certo número de minutos a cada mês para 
ganharem um prêmio)

• Trabalhar com uma professora para surdos para
organizar um grupo de leitura para crianças ou
adultos que sejam surdos

• Voluntariar-se em um programa após a aula para
ensinar uma criança a ler

• Doar computadores ou outros equipamentos que
possam auxiliar no ensino à escola local, centro
comunitário e biblioteca

• Trabalhar com a escola ou biblioteca local para
ampliar o acesso à informação em braille

• Fornecer livros infantis para pais de crianças
pequenas e incluir informações sobre a
importância do aprendizado da leitura no início
da infância

• Coletar livros novos para um hospital infantil

• Patrocinar um concurso de ortografia
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• Comprar assinaturas de revistas infantis e doar
para uma escola ou biblioteca local 

• Distribuir livros com impressão ampliada ou em
versão de áudio em centros para idosos

• Distribuir gratuitamente livros infantis durante
testes de visão ou audição ou em outra atividade
de serviço para crianças

• Auxiliar pessoas cegas ou deficientes visuais a se
inscreveram em cursos gratuitos de ensino à
distância da internacionalmente reconhecida 
The Hadley School for The Blind (Escola para
cegos Hadley)

• Oferecer aparelhos de assistência a crianças ou
adultos que tenham visão subnormal

• Patrocinar um workshop de redação e incentivar
crianças a escreverem uma história sobre o seu
brinquedo, comida ou herói favorito e depois
pedir-lhes para ler

• Ler um livro em voz alta para um pequeno grupo
de crianças e incentivá-las a fazerem uma pintura
sobre a história lida

• Atuar como leitor voluntário em um centro
para idosos

• Realizar uma noite de jogos de tabuleiro
para adultos

• Organizar um evento de troca de livros 

• Lecionar aulas de internet na biblioteca local,
mostrar como usar a internet para se obter mais
acesso a informações

• Organizar um evento comunitário relacionado ao
Dia Internacional da Alfabetização, realizado
durante o mês de setembro, para aumentar a
conscientização sobre a importância da leitura

• Trabalhar junto à escola local para oferecer
mochilas com livros e materiais escolares a
crianças necessitadas

• Realizar um curso de ensino de computação
para adultos 
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