Startup transforma alunos em
escritores mirins
Projeto Estante Mágica ajuda alunos a desenvolverem conteúdo
em livros digitais
A plataforma de educação Estante
Mágica https://estantemagica.com
.br/, empresa que transforma
alunos de escolas públicas e
particulares em autores do
próprio livro, já impactou mais
de 240 mil crianças país
afora de 3 a 10 anos, que vão
criar em sala de aula a sua própria história, com textos e
desenhos sobre o tema. O resultado disso é um e-book gratuito,
que pode virar um livro impresso para as famílias que quiserem
adquiri-lo.
Os pequenos autores ainda contam com uma sessão de autógrafos,
com a participação de amigos e familiares.
Os projetos pedagógicos da Estante Mágica são implementados
sem custos pelas escolas. A monetização para a plataforma
ocorre pela compra o livro físico, que é entregue na sessão de
autógrafos, caso pais e responsáveis solicitem a
aquisição. Este ano, alguns dos temas em curso são: Copa do
Mundo 2018, Educação financeira, inclusão, dia nacional do
livro infantil/ escrevendo com Monteiro Lobato, conto de fadas
moderno, amizade, família, independência do Brasil, mitologia
grega, folclore brasileiro, dia mundial da internet, lidando
com sentimentos, brincadeiras indígenas, produzindo em grupo,
minha autobiografia.
Mais de 240 mil crianças já desenvolveram conteúdo em livros

autorais

Transformar o mundo por meio da educação. O que para muitos é
utopia para a Estante Mágica representa atividade-fim. Criada
em 2012 como uma plataforma educacional para escolas, a
empresa transforma alunos em autores do próprio livro.
Lançando mão de parcerias com escolas públicas e particulares
em todo o Brasil, a Estante Mágica já deu oportunidade para
mais de 240 mil crianças e jovens escreverem seus próprios
livros.
Em sala de aula, alunos de 3 a 10 anos vão na contramão da era
digital e produzem seu conteúdo como nos velhos tempos, com
lápis e papel. É dessa forma que a startup faz com que
crianças de mais de duas mil escolas do Brasil desenvolvam sua
habilidade de escrever, promovendo um processo de aprendizagem
estimulante e de alto impacto social.
O sucesso do projeto pode ser medido pela abrangência do
trabalho da startup: hoje, a Estante Mágica está presente em
630 cidades de 26 estados brasileiros e se prepara para voos
pela América Latina. No Rio e em São Paulo, por exemplo, fazem
parte da lista de parceiros da Estante Mágica instituições
como Colégio São Bento, Escola Suíço-Brasileira, Escola Alemã
Corcovado, Liessin (todas no Rio) e Colégio Porto Seguro,
Colégio Dante Alighieri e Colégio Vértice, para citar alguns

dos mais renomados.
Os projetos pedagógicos da Estante Mágica são implementados
sem custos pelas escolas. O processo é simples: o colégio se
cadastra na plataforma, escolhe a proposta de conteúdo que
quer adotar em sala de aula e, a partir daí, cada aluno cria a
sua própria história, com textos e desenhos. Os pais são
convidados a escrever uma pequena biografia dos filhos, que
também será incluída na publicação. Toda a produção vai
resultar em um e-book gratuito. A família que desejar o livro
impresso pode encomendá-lo. E é da venda desses livros que vem
toda a receita da Estante Mágica. O encerramento da atividade
se dá com uma sessão de autógrafos, organizada pela escola, na
qual os pequenos escritores recebem amigos e familiares.
Servir de referência para um novo modelo de educação é a
aspiração da Estante Mágica. Os cofundadores da startup, os
advogados Pedro Concy e Robson Melo, acreditam que a
metodologia baseada em projetos é mais desafiadora para os
alunos e também ajuda a desenvolver a inteligência
socioemocional. “Queremos despertar nas crianças competências
para o mundo
criatividade,

moderno, os chamados 5Cs: comunicação,
colaboração, curiosidade e criticidade

(pensamento crítico). Trabalhar essas aptidões por meio de
projetos pedagógicos é o ideal, pois os alunos se tornam
protagonistas do próprio aprendizado”, diz Robson Melo.
A meta dos cofundadores da Estante Mágica é ambiciosa: estar
presente no mundo inteiro. “Sabemos que será preciso nos
adequar a diferentes culturas e realidades, mas, se o modelo
criado a partir da Revolução Industrial serviu para o mundo
inteiro, não há por que não pensar na ruptura destes conceitos
e em aplicar nossas novas metodologias fora das fronteiras do
Brasil”, acrescenta Pedro Concy.
Fotos: Divulgação

Escritora
mirim
Nina
Krivochein lança novo livro
no Rio
Aconteceu no último sábado (05) na FNAC
do Barra Shopping, no Rio de Janeiro
o lançamento do segundo livro da
escritora mirim Nina Krivochein.

Nina Krivochein, de apenas nove anos, publicou “A vaca que não
gostava do pasto” (2011) pela Editora Vermelho Marinho e agora
lança o seu segundo livro
“A menina que tinha cães
invisíveis” pela Faces Editora.
A pequena escritora é um grande talento da literatura infantil
brasileira que vem despontando como uma referência para
leitores e admiradores de todas as idades.

Nina com o ator Alex
Zimmer
Nina também se destaca nas outras artes; é repórter-mirim da
revista eletrônica Mundo Mulher, com matérias e vídeos sobre
diversos assuntos do universo infantil e comanda o projeto
itinerante O Pequeno Escritor – de incentivo à escrita, à
leitura e aquisição de cultura literária – em várias escolas
no Rio de Janeiro.
No evento, a pequena autora reuniu os convidados presentes
para uma leitura do livro e um bate-papo para falar sobre seus
livros, sobre o projeto Autores Mirins e ainda sobre seu blog
onde faz resenhas dos livros que lê.
O livro de Nina, faz parte do calendário de comemorações do
segundo aniversário do projeto Autores Mirins, que desde 2011
já visitou mais de quinze ambientes de leituras em escolas,
bibliotecas e feiras literárias. Sempre com um resultado
positivo de estímulo à leitura e escrita.
Estiveram presentes, familiares, amigos, fãs e admiradores
desse grande talento da Literatura infantil.
Para o lançamento deste segundo livro Nina em parceria com sua
mãe Joana Cabral, compôs a letra e música “todo dia eu pedia”
que foi trilha sonora para o vídeo do making of de seu novo
livro.
Fotos: Facebook

Música “todo dia eu pedia” (letra & voz: Nina Krivochein –
música & violão acústico: Rodrigo Russano)
Conheça o Blog de Nina: http://ninakrivochein.blogspot.com.br/

Lana
Tyler
lança
própria de brindes

marca

A atriz teen Lana Tyler lança marca própria de brindes para
festas e eventos, a Laninha Brindes e se torna uma pequena
empreendedora com visão de gente grande! Lana estreia a nossa
nova coluna “Pequenos empreendedores”.
: Qual o nome da sua marca e a que se destina?

Lana Tyler:
Minha marca se chama Laninha Brindes e visa
atender um público teen e jovem. desenvolvo brindes de festas.
Além dos tradicionais temas de aniversários infantis trabalho
também com temas como: 1D – One Direction, Selena Gomez, Demi
Lovato, TVD (The Vampire Diares), Supernatural e muitos
outros. Se o cliente quiser um tema personalizado é só passar
as informações que desenvolvo o tema!

:

Porque você escolheu o ramo de festas?

Lana Tyler: O mundo das festas sempre fez parte da minha vida.
Meus pais tinham uma empresa de festas e eu cresci vendo a
minha mãe fazer enfeites e decorações. Era mágico para mim ver
como aquela correria toda no final se transformava numa festa
linda. Um dia resolvi fazer enfeites pra festas. Percebi que,
quando a gente é pequena achamos todos os temas que amamos,
mas quando crescemos fica difícil encontrar temas específicos.
Tem tanta coisa que a gente ama e que gostaria de colocar como
tema nas nossas festas ou reuniões de amigos não é mesmo?
: Como você descobriu que gostava de trabalhos artesanais?

Lana Tyler: Sempre gostei de criar e fazer trabalhos
manuais. Quando eu tinha 4 anos, ia para a casa da minha avós
aos sábados após o curso de teatro e ficava aprendendo como
fazer bijuterias com ela. Já com 9 anos eu fazia
colares, pulseiras, brincos e vendia na escola, no trabalho do
meu avô e até pra uma loja em Friburgo.
: Como você está divulgando a sua marca?

Lana Tyler: Para divulgar meu trabalho criei também um blog e
uma fanpage. As pessoas estão gostando e eu já tenho
várias encomendas. Todo dia posto novidades que estão fazendo
sucesso. Então galera, fiquem de olho.
Contato: laninhabrindes@gmail.com
Blog: http://laninhabrindes.blogspot.com.br
Face:
https://www.facebook.com/pages/Laninha-Brindes/629735370379881?fref=ts
Gostaria de agradecer o carinho do Portal Eguinho pela
divulgação. Curto muito o portal e acompanho tudo pra ficar
por dentro das novidades. Obrigado!
Alguns brindes da Laninha Brindes – Por Lana Tyler

