




O que é?
Impressão de 60.000 livros da Fundação Educar, divididos em 20 títulos de literatura infantil, com 
temas focados em cultura, valores e cidadania, para distribuição gratuita a escolas públicas, bibliote-
cas e ONGs que tenham como foco a promoção de leitura e cultura.

Quais os benefícios para o investidor?
• Investimento 100% dedutível do IR;
• Visibilidade da marca nos livros investidos;
• 10% da quantia de livros produzidos ficam para o investidor utilizar em 
ações com colaboradores ou comunidade;
• 40% dos livros podem ser doados diretamente a ONGs e escolas públi-
cas indicadas pelo investidor.

Projetos

Como apoiar?

CONHEÇA INDIQUEINVISTA

100%
IR DEDUTÍVEL

Direcionando parte 
do IR de sua empresa

Divulgande nosso 
projeto para seus contatos

Teremos o maior prazer em 
esclarecer eventuais dúvidas

Para iniciarmos a produção dos livros, o Ministério da Cultura exige que ao menos 20% do valor total do 
projeto seja captado.
 
Nós temos hoje dois projetos aprovados, aptos a receberem investimentos:
• Leia Comigo!  Livros para mudar o mundo: tiragem de 60 mil livros, que poderá receber investimentos 
de até R$ 318.660,10
• Cultura em páginas: edição de 13 novos livros, com tiragem total de 39 mil livros, que poderá receber 
investimentos de até R$ 520.694,00 



Abaixo, as coleções que selecionamos para imprimir. Escolha o livro que mais tem a sua cara de qual-
quer coleção, clique e conheça o conteúdo.

Seleção: Brasil! Nossas raízes
Uma coleção para todo brasileirinho (re)descobrir, compreender e ampliar o conhecimento sobre o seu país de 
origem.
Um verdadeiro resgate à cultura brasileira, recheado com uma rica tradição verde-amarela.
 
Seleção: pra trabalhar diversidade e inclusão
Histórias de crianças portadoras de necessidades especiais criadas para despertar o leitor para um mundo onde, 
saborear igualdade, é entender as  pitadas de diferenças como algo positivo, de superação e livre de preconceitos.

Seleção: Valores para mudar o mundo
Verdade, perseverança, cooperação, união, respeito, responsabilidade. Contos em que o leitor se lambuzará de 
belas histórias de valorização à valores humanos, rumo a um mundo melhor. Uma verdadeira inspiração!

Seleção: O livro que queria ser…
Um mundo no qual os livros são personagens principais. Isso mesmo: livros que brincam e se metem em divertidas 
aventuras. Depois, compartilham com a gente o que aprenderam e nos mostram como é importante valorizar as 
diferenças, cuidar do meio ambiente e até, como um livro é escrito.

Adivinhe o 
que é folclore

Juca Brasileiro 
e o Hino 
Nacional

Juca Brasileiro 
a Água e 

a Vida

A casa 
amarela

A Felicidade 
das borboletas

Juliana para 
lá de bacana

O Grande dia O Menino 
Genial

A Gritadeira As três 
perguntas 

do rei

Lição 
de Voo

O pássaro 
sem cor

O vestido 
Azul

Tirrim e o 
Cocoricó

Semente 
da verdade

A Galinha 
que sabia ler

O Mistério na 
Biblioteca

O livro que 
não tinha fim

Desejo de 
ensinar e a arte 

de aprender

Prof. Bóris em 
Educação no 

Trânsito

Livros inscritos no projeto

http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/27_Folclore.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/48_juca%20brasileiro%20e%20o%20hino.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/42_a%20agua%20e%20a%20vida.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/pdf_casa_amarela.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/17_livro_felizborboletas.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/22_juliana.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/19_livro_grandedia.pdf
http://migre.me/a6UTb
http://migre.me/a6Qpb
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/layout_3_perguntas.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/licao_de_voo.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/O_Passaro_sem_cor_para_site.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/ovestidoazul_site.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/miolo%20tirrim_site(1).pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/a_semente_da_verdade.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/A-GALINHA-QUE-SABIA-LER.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/54_misterio_na_biblioteca.pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/O_livro_que_nao_tinha_fim%20para_site.PDF
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/68_livro_desejodeensinar(1).pdf
http://www.educardpaschoal.org.br/web/upload/NossosLivros/boris_transito_1.pdf




Fonte: Educar para Crescer /Ministério da Educação (MEC)

43% das crianças que concluem o 3º ano do Ensino Fundamental não 

aprendem o mínimo esperado em literatura. Confira os benefícios da leitura 

e a importância em construirmos uma nação de leitores:

?
Desenvolve o repertório: ler é um ato valioso para o nosso 
desenvolvimento pessoal e profissional. É uma forma de ter acesso às informações e, 
com elas, buscar melhorias para você e para o mundo.

Ativa o senso crítico: livros, inclusive os romances, nos ajudam a 
entender o mundo e nós mesmos.

Amplia o nosso conhecimento geral: além de ser 
envolvente, a leitura expande nossas referências e nossa capacidade de comunicação.

Aumenta o vocabulário: graças aos livros, descobrimos novas 
palavras e novos usos para as que já conhecemos.

Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a imagina-
ção. Por meio dos livros, criamos lugares, personagens, histórias.

Emociona e causa impacto: quem já se sentiu triste (ou feliz) 
ao fim de um romance sabe o poder que um bom livro tem.

Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais preparado para os 
estudos, para o trabalho e para a vida.

Facilita a escrita: ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita. 
Ou seja, quem lê mais escreve melhor.

Por que 
me preocupar 
com leitura?



LEI FEDERAL (ROUANET)

O projeto foi aprovado no Ministério da Cultura conforme publicação no 

Diário Oficial da União permitindo que 100% do investimento seja deduzido 

do Imposto de Renda.

$
O Ministério da Cultura (MinC)
publica, anualmente, edital
para inscrições de projetos
culturais voltados a sete áreas.

Incentivadores que apoiarem
o projeto poderão ter o valor
desembolsado total ou parcialmente
deduzido do IR devido,
segundo os seguintes critérios:

Caso a proposta seja aprovada,

o proponente é autorizado pelo MinC a

captar recursos para execução junto a

pessoas físicas pagadoras de IR ou

empresas tributadas com base em lucro real.

ATÉ 4% 
PARA EMPRESAS

ATÉ 6% PARA 
PESSOAS FÍSICAS

Renúncia Fiscal 
É imposto! Mas a escolha é sua.
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