
LEVE HISTÓRIA - DÚVIDAS FREQUENTES

1 Tenho livros para doar, onde posso deixar?
Os postos de coleta são nossas livrarias parceiras:
 Casa de Livros - telefone: 5185-4227
 Rua Capitão Otávio Machado 259 - Chácara Santo Antônio
 Livraria Royal Book - telefone: 3842-4644
 R. Vahia de Abreu, 380 - Vila Olímpia
 Livraria Mandarina - telefone: 3819-5953
 Ferreira de Araújo, 373 - Pinheiros
 
2 Como posso colaborar com o movimento?
As principais formas de colaborar com o Leve História são a arrecadação de livros de literatura 
de boa qualidade literária (novos ou usados em bom estado) e a divulgação do movimento nas 
redes sociais, em grupos de WhatsApp, condomínios etc.

3 Posso criar um ponto temporário de arrecadação no meu bairro/condomínio?
Claro! Toda a ajuda para arrecadação é bem-vinda, mas é muito importante que a comunicação 
sobre esses pontos temporários de coleta deixe claro que é uma iniciativa de alguém, por tempo 
limitado, e que os livros arrecadados serão entregues a um ponto oficial de coleta Leve História.
Para ajudar, criamos dois documentos, um para voluntários e outro para empresas, que você 
pode imprimir e pendurar no elevador do seu prédio ou próximo ao seu ponto de coleta.

voluntários:
https://drive.google.com/file/d/1NRC0Z2djw0IFGB_-MDWxiSd-dvIYaHGV/view?usp=sharing
empresas:
https://drive.google.com/file/d/1b4eaJwUROgofpa4XeSSEW71YBL66NUSq/view?usp=sharing

4 Não tenho livros em casa para doação, mas gostaria de contribuir. Posso doar livros novos?
Claro! Você pode comprar livros novos e doar para a campanha, e se fizer isso em uma das 
livrarias parceiras, elas cuidam da entrega para o Leve História e podem ajudar com indicação 
de títulos. Essa é uma ótima maneira de ajudar pequenas livrarias de bairro que sofreram muito 
os impactos da pandemia. 

5 Conheço uma escola particular que se interessou em participar do movimento. Qual 
é o próximo passo?
O próximo passo seria marcar um horário com algum membro do movimento Leve História para 
que ele possa fazer uma apresentação mais detalhada da iniciativa e pensar, junto com a escola, 
nas possibilidades de trabalho colaborativo além da campanha de arrecadação de livros.

movimentolevehistoria@gmail.com
instagram: @leve.historia



6 Quais as responsabilidades da escola parceira de arrecadação do Leve História?
As principais responsabilidades da escola arrecadadora são:
-Sensibilizar e engajar sua comunidade na campanha de arrecadação. Não existe um formato úni-
co. Algumas escolas têm jovens alunos liderando as campanhas, outras têm famílias voluntárias 
ou educadores cuidando da divulgação. 
-Pensar estratégias e ações que possam promover afeto e interação entre os alunos que estão 
doando as obras e os que vão receber os livros (rodas de leitura virtuais, dedicatórias, bilhetes, 
indicações literárias etc)
-Organizar as obras recebidas e fazer a triagem dos livros, separando-os em caixas divididas por 
ciclo (EI, EF1, EF2 e EM) indicando do lado de fora o número de livros e o ciclo a que se direciona.
-Entregar os livros arrecadados na escola parceira de distribuição.
-Sempre que possível, participar dos encontros semanais do Leve História (sextas-feiras, às 7h30) 
e trabalhar junto com a escola que irá receber as doações para pensar estratégias de incentivo à 
leitura, utilizando as obras doadas.

7 Quais as responsabilidades da escola parceira de distribuição do Leve História?
As principais responsabilidades da escola que vai distribuir as obras para seus alunos são:
-Sempre que possível, participar dos encontros semanais do Leve História (sextas-feiras, às 
7h30) com ao menos um representante.
-Trabalhar junto com a escola arrecadadora e com o mediador Leve História para alinhar estraté-
gias de incentivo à leitura, utilizando as obras doadas. 

8 Na prática, como o trabalho acontece?
Não existe uma maneira única de o movimento acontecer. O Leve História incentiva que as escolas 
parceiras trabalhem de forma colaborativa reunindo os doadores e os distribuidores dos livros para 
elaborar, dentro das suas possibilidades, as melhores alternativas possíveis de engajamento das 
comunidades, de incentivo à formaçāo de leitores e de reflexões sobre a prática literária.

9 Gostaria de indicar uma escola pública para participar do movimento. Como devo proceder?
No momento estamos trabalhando duro para atender todos os alunos das escolas públicas 
que já fazem parte do movimento. Esperamos em breve começar a atender novas escolas, por 
isso no link a seguir disponibilizamos uma planilha onde você poderá registrar as informações 
da escola que quer indicar e assim que possível entraremos em contato. https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1I1MYBQAotbMUIw9iSp2kP8IPNHS5ZImMHi71oyMhUqk/edit?usp=sharing

10 Não moro em São Paulo. Como posso participar do movimento?
Por enquanto o Leve História só está trabalhando na cidade de São Paulo, mas redes de apoio 
entre professores e campanhas de arrecadação de livros são necessárias e bem vindas em 
todos os cantos do Brasil. Se você pensa em começar um movimento parecido na sua cidade, 
entre em contato com a gente para pensarmos juntos em como fazer isso da melhor maneira. 
Juntos podemos fazer a diferença!
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