
PLANO DE AÇÃO
CLUBE DE NÃO

LEITORES

APRESENTAÇÃO

Gabriel Baum - 24 anos, Rio Grande do Sul - Eldorado do 
Sul, sou homem gay cis e minha maior motivação para 
participar do projeto é promover um espaço escolar seguro 
e acolhedor para pessoas LGBTQIA+.

AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DENTRO DA ESCOLA

Clube de Não Leitores. 
O nome do clube é para incluir os alunos que não se 
consideram leitores e mostrar que todos as pessoas leem, 
seja a leitura de imagens, de charges, de quadrinho, de 
jornais, bula de remédio ou etc. A atividade também deve 
trazer leituras e autores diferentes, não somente clássicos. É 
importante apresentar autores contemporâneos que 
dialoguem com a linguagem des jovens, partindo de uma 
maior diversidade de autores, homens, mulheres, negres e 
LGBTQIA+.

OBJETIVO

Valorizar as diferenças através da promoção de leituras e 
autores LGBTQIA+.

PÚBLICO ALVO

Atividade aos alunos do Ensino Fundamental e 1º ao 9º ano 
que pode ser desenvolvida pela equipe da biblioteca ou 
professores de literatura, português e língua estrangeira, 
por meio de saraus literários ou “Hora do Conto”. 
A cooperação da equipe pedagógica, da biblioteca e de 
professores de Literatura, Português e Línguas Estrangeiras 
é importante.

TEMPO DE AÇÃO

Recomendamos 01 hora para a realização do encontro do 
Clube de Não Leitores. A ação pode ocorrer mensalmente 
ou trimestralmente.



PASSO A PASSO

PASSO 1

PASSO 2

No início de cada mês ou trimestre, o responsável pela atividade 
deve selecionar e divulgar alguns livros de temática LGBTQIA+ para 
es estudantes

Os interessados devem retirar os livros da biblioteca. É possível 
realizar a , leitura compartilhada entre colegas, disponibilizar livros 
digitais, fazer a leitura em voz alta com alunes ou qualquer 
mecanismo para tornar o processo mais acessível e confortável.

PASSO 3

Ao final do mês ou trimestre, é necessária a Organização de um 
espaço (pode ser a biblioteca, auditório, sala etc) com cadeiras ou 
colchonetes. Deixar à disposição  livros para que sejam manuseados 
entre es participantes durante o encontro do Clube de Não Leitores, 
que pode ser o Sarau, Hora do Conto, Momento da Leitura. ()

PASSO 4

 O encontro do Clube de Não Leitores é para que haja conversas 
sobre o tema do livro proposto. É possível convidar es autores ou 
outras pessoas da literatura em geral. 

SUGESTÃO DE LIVROS
LIVRO-AUTOR

George- Alex Gino

Eu é um outro - Hermes Bernard Jr.

Escola de Príncipes Encantados - Eliandro Rocha e Thiago Lopes

Escola de Princesas Recatadas - Eliandro Rocha e Thiago Lopes

Olívia tem dois papais - Marcia Leite e Taline Schubach

Meu amigo Jim - Kitty Crowther



George- Alex Gino

Eu é um outro - Hermes Bernard Jr.

Escola de Príncipes Encantados - Eliandro Rocha e Thiago Lopes

Escola de Princesas Recatadas - Eliandro Rocha e Thiago Lopes

Olívia tem dois papais - Marcia Leite e Taline Schubach

Meu amigo Jim - Kitty Crowther

Will & Will - David Levithan e John Green

Com amor, Simon - Becky Albertalli

As mulheres e os homens - Equipoplantel, Luci Gutierrez e Thaisa Burani

Contos Trasantropológicos - Atena beauvoir

Coleção Slam LGBTQIA+ - Vários Autores

Um milhão de finais felizes - Vitor Martins

Bom-Crioulo - Adolfo Caminha

As traças - Cassandra Rios

Morangos Mofados - Caio Fernando Abreu

Amora - Natália Borges Polesso

Aristóteles e Dante descobrem o mundo -  Benjamin Alire Sáenz 

OBSERVAÇÃO

Disponibilize, na escola, um espaço que comporte a 
comunidade escolar como auditório, pátio, teatro, quadra 
etc. Organize o espaço de modo que todas as pessoas 
consigam ficar confortavéis.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Espaço confortável

cadeiras ou colchonetes


