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Dicionário de Palavras Engraçadas (Algumas Estranhas, Outras Curiosas) é um 
projeto de incentivo à leitura, de autoria de Jailson de Almeida, que escreveu um 
livro homônimo de poesia infantil. Foram produzidas 2500 unidades da obra, com 
480 páginas, no tamanho 21cm x 28cm, 4 cores, em papel couchê, todo ilustrado, 
com doação de 2300 unidades para crianças e adolescentes de Osasco e Sumaré, 
em São Paulo.

O livro se propõe a desenvolver o interesse de crianças por literatura, focando 
especificamente a poesia, apresentando uma obra divertida que instiga o raciocínio 
lógico. Além disso, o projeto confeccionou 2300 DVDs silkados com conteúdo 
acessível, com braile no pino, e realizou 7 workshops de produção literária.

Jailson de Almeida
AUTOR

Jailson de Almeida, paulistano do Belenzinho, de família simples, rua de terra, 
sempre estudou em escolas públicas. Sem nenhuma precocidade, foi esbarrando, 
derrapando, se esfolando pela vida até ancorar no meio audiovisual. Ainda na 
faculdade, descobriu a literatura pelas mãos de Ricardo Ramos, escritor, filho de 
Graciliano Ramos, que acabou lhe propiciando a entrada no mercado publicitário 
como redator. A partir daí, descobriu a produção  
de comerciais. 

Novo começo, novas funções, até se tornar Diretor de 
Cena, quando passou a transitar nos vários formatos 
de produção audiovisual. Sempre flertando com a 
literatura, criou coragem, tomou fôlego e lançou, 
em 2014, seu primeiro livro infantil: “O que 
é, o que é – Coisas sobre as Coisas de A a 
Z”. Em seguida, derivou para um romance 
autobiográfico e ficcional, “Encontro com a 
Desimportância”, em 2015. Seu segundo livro 
infantil, “Mais Coisas sobre Outras Coisas de A 
a Z”, foi um sucesso e, agora, encorajado pela 
receptividade da obra junto às crianças, volta 
com “Dicionário de Palavras Engraçadas”, uma 
nova aventura pelo universo infantojuvenil.
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PRINCIPAIS 
Produzir 2300 livros, com aproximadamente 480 páginas, tamanho de 21cmx28cm, 
impresso em 4 cores, em papel couchê, tendo a capa a gramatura de 259 e as páginas 
internas (miolo) 170, com ilustrações artísticas. O texto do livro foi estruturado 
conforme um dicionário, propondo-se a desenvolver o interesse de crianças por 
literatura, especificamente a poesia, apresentando uma obra divertida que instiga  
o raciocínio lógico. 

SECUNDÁRIOS 

Confecção de 2300 DVDs silkados com conteúdo acessível, 
com braile no pino, confeccionados por empresa especializada 
no serviço em questão;

Aplicação de 5 oficinas gratuitas de construção de poema 
para crianças entre 08 e 12 anos. As oficinas possuem 
conteúdo não programático, ou seja, são atividades livres de 
interação entre o público-alvo, autor e a obra. Cada turma terá 
até 25 participantes;

Produzir uma ilustração artística por palavra do livro;

Estimular a leitura e a criação literária;

Democratizar e universalizar o acesso a bens culturais de 
forma gratuita. No caso deste projeto, serão doados 2100 
exemplares do livro e serão aplicadas cinco oficinas sem 
custo para a população;

Formar público leitor;

Proporcionar atividades criativas e culturais entre familiares;

Conceber um livro com relevância literária.

OBJETIVOS
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PRODUÇÃO

O projeto teve a captação total efetivada em 30/06/2019. As pesquisas dos 
textos continuaram, junto à produção de conteúdo do livro. Foi agendada reunião 
com a Gráfica Bartira para atualização de custos (o orçamento possui 2 anos de 
defasagem) e estabelecimento de cronograma de impressão. Paralelamente, iniciou-
se o planejamento do projeto gráfico e foi feito o briefing para as ilustrações que 
compõem o livro.

Em agosto, foram contratados os primeiros fornecedores, com pagamentos 
realizados mediante assinatura de contrato, para alguns serviços. Os textos foram 
produzidos, totalizando 228 palavras, sendo entregues ao ilustrador, que, neste 
período, desenvolveu 57 rascunhos para revisões e aprovações, bem como a capa 
do livro. 

A tipografia do livro foi definida, bem como 44 ilustrações das 57 foram revisadas 
e aprovadas. A revisão dos textos prossegue, e a negociação com a gráfica ainda 
não foi concluída, pois são necessários ajustes para se chegar ao valor aprovado na 
planilha orçamentária.

O proponente pediu agendamentos de reunião com a Fundação Dorina Nowill para 
revisão orçamentária e acerto de cronograma. O proponente realizou visita a uma 
das empresas patrocinadoras, Top Taylor, no dia 23/08/2019, para detalhamento 
dos processos de produção do projeto.

     MÊS 01  | 01.07.2019 - 31.07.2019

     MÊS 02 | 01.08.2019 - 31.08.2019
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O projeto gráfico do livro foi finalizado – capa, diagramação e miolo. As 
ilustrações foram coloridas, seguindo o padrão gráfico da obra. Após a 
inserção das ilustrações, o livro começou a ser diagramado para o fechamento 
da primeira prova digital, enviada à gráfica e à Dorina Nowill, para produção do 
CD com conteúdo adaptado para pessoas com deficiência visual. 

Para aumentar o acesso a bens culturais e ampliar o plano de comunicação, 
foi contratada a Cult Cultura, empresa de criação de conteúdo, que criou 
um e-book com 26 palavras do livro, uma para cada letra do alfabeto, 
distribuído gratuitamente pela internet. As palavras que compõem o e-book 
são: apetrechada, bisbilhotar, cafuné, debiloide, esdrúxula, forrobodó, gafieira, 
hirsuto, inzoneiro, joça, Kibon, loquaz, mentecapto, nefelibata, otário, parlapatão, 
quiquiriquiqui, requenguela, sacanear, trambolho, umbigo, vula, w - a letra, 
xororô, y - a letra e zangado.

     

     MÊS 01  |  01.07.2019 - 31.07.2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

19-30887 CDD-028.5

Editor responsável 
Ilustrações

Projeto Gráfico 
Revisão final de texto 

Diagramação Final 

Jailson de Almeida
João Spacca de Oliveira
João Ignacio de Souza Silva 
Jailson de Almeida 
Caroline Michelon 

“Dicionário de Palavras Engraçadas – Algumas estranhas, outras curiosas”

1ª Edição, São Paulo, 2019.
1.Literatura infantojuvenil

2.Livros Ilustrados

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990,
que entrou em vigor no Brasil em 2009

Contato - email: jailson1808@gmail.com / facebook: facebook.com/jailson.almeida.5 / cel.: (11) 99172-0034

Apoio

RealizaçãoPatrocínio

CAPA DO LIVRO
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O projeto gráfico do livro foi finalizado – capa, diagramação e miolo. As ilustrações 
foram coloridas, seguindo o padrão gráfico da obra. Após a inserção das ilustrações, o 
livro começou a ser diagramado para o fechamento da primeira prova digital, enviada 
à gráfica e à Dorina Nowill, para produção do CD com conteúdo adaptado para pessoas 
com deficiência visual. 

Para aumentar o acesso a bens culturais e ampliar o plano de comunicação, foi 
contratada a Cult Cultura, empresa de criação de conteúdo, que criou um e-book 
com 26 palavras do livro, uma para cada letra do alfabeto, distribuído gratuitamente 
pela internet. As palavras que compõem o e-book são: apetrechada, bisbilhotar, 
cafuné, debiloide, esdrúxula, forrobodó, gafieira, hirsuto, inzoneiro, joça, Kibon, loquaz, 
mentecapto, nefelibata, otário, parlapatão, quiquiriquiqui, requenguela, sacanear, 
trambolho, umbigo, vula, w - a letra, xororô, y - a letra e zangado.

     MÊS 03  |  01.09.2019 – 30.09.2019

A criadora de conteúdo Cult Cultura também foi responsável pela produção dos 
podcasts. No dia 30/10/2019, foi feita a gravação de 10 episódios do podcast Palavras 
Engraçadas. O processo de escolha foi feito pelo autor e equipe da Cult Cultura, que 
selecionaram 10 palavras das 26 que compõem o e-book. 

Foi selecionada uma contadora de histórias para a leitura dos textos, Karina Giannecchini, 
que colaborou na seleção dos poemas, apontando quais eram mais interessantes, 
artisticamente, para narrar. Ao final, foram selecionadas as seguintes palavras: apetrechada, 
cafuné, esdrúxula, inzoneiro, Kibon, quiquiriquiqui, requenguela, trambolho, vula e 
zangado. 
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O arquivo do livro teve os ajustes finalizados e iniciaram-se as impressões das 
2300 unidades. Três livros de testes foram rodados e, por meio deles, observou-se a 
necessidade de correções. 

Durante o mesmo período, foram editados os 10 episódios do podcast, bem como a 
diagramação do e-book foi finalizada. A Fundação Dorina Nowill recebeu o arquivo final 
para início do processo de transcrição da obra para pessoas com deficiência visual.

     MÊS 05  |  01.11.2019 – 30.11.2019

Todas as unidades ficaram prontas no dia 20 de dezembro. Os livros ficaram na gráfica 
até o começo de janeiro e, depois, foram divididos para entrega: uma foi para Sumaré, 
na Associação Saber Social, e a outra parte ficou em São Paulo, de onde saíram as 
entregas para Osasco.

     MÊS 06  |  01.12.2019 – 20.12.2019
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As associações e escolas pré-selecionadas voltaram às atividades entre os dias 21 de 
janeiro e 1º de fevereiro. Desta forma, o plano de distribuição começou a ser executado 
no dia 22/01/2020. 

Todas as entregas foram feitas pelo proponente Jailson de Almeida, com participação 
de fotógrafo, para documentar as ações. A cronologia de entregas dos livros + CDs 
com conteúdo acessível foi a seguinte:

     MÊS 07  |  22.01.2020 – 17.02.2020

DIA 22.01

DIA 30.01

Entrega de 115 unidades na Top Taylor (em Osasco), referente à cota de PATROCINADOR 
(total de 200) + 50 CDs com conteúdo acessível, também da cota patrocinador;

Entrega de 100 unidades na Associação São Judas Tadeu e 85 na Associação 
Equoterapia, ambas em Sumaré.
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DIA 22.01
Entrega de 300 unidades na Associação Recanto Tia Cecília, em Sumaré.

DIA 04.02
O Centro Educacional Rebouças recebeu 250 unidades, e a Unidade I do Instituto 
Saber Social, 130 (ambas em Sumaré).
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DIA 06.02 DIA 12.02
A Unidade II do Saber Social recebeu 60 unidades, e a NISFRAM ficou com um total 
de 200 unidades. Para finalizar, a Associação Pestalozzi, que cuida de crianças 
excepcionais, ficou com 400 unidades. As 3 entidades são de Sumaré.

O Lar AMAMOS, a AAMEEP e o Instituto Vivereh, todos em Osasco, receberam 
as seguintes quantidades, respectivamente: 48, 96 e 96.
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DIA 13.02
O Lar Jesus Entre as Crianças e a Biblioteca Municipal de Osasco receberam 
192 e 48 unidades do livro + CD inclusivo, respectivamente.

DIA 14.02 E 15.02
A Pestalozzi de Osasco recebeu 96 unidades e, para finalizar o plano de distribuição, 
foram entregues, no dia 15/02, em Sumaré, para a Sotreq, 85 unidades do LIVRO, 
referentes à cota PATROCINADOR. O proponente ficou com 199 unidades das 
200 autorizadas.

SUMARÉ | 1610 UNIDADES | 70%
OSASCO | 691 UNIDADES | 30%

SUMARÉ OSASCO 
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OFICINAS

Apesar de estarem previstas 5 oficinas como medida de democratização e 
acesso à cultura, o proponente aumentou essa quantidade para 7, de acordo 
com o cronograma a seguir:

DIA 31.01
Oficinas (9h e 13h) na Associação São Judas Tadeu, em Sumaré. 
Após cada ação, houve a distribuição dos livros + CDs. 40 atendidos, 
20 em cada horário. 

DIA 04.02
A Unidade I da Associação Saber Social, em Sumaré, recebeu 2 oficinas (8h e 14h), 
com distribuição dos livros + CDs. 75 atendidos, sendo 35 no primeiro horário e
40 no segundo.
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DIA 06.02
Foi a vez da Unidade II do Saber Social, em Sumaré, receber as 2 oficinas (8h e 14h), 
com distribuição dos livros + CDs. 75 atendidos, 35 crianças no horário das 8h e 40 
na parte da tarde.
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DIA 06.02
Após o encerramento do projeto, o autor realizou uma oficina na patrocinadora 
SOTREQ, que já havia recebido a cota de livros. 20 atendidos. Todo o plano de 
distribuição e contrapartidas foi realizado satisfatoriamente, dentro do prazo,  
em conformidade com o projeto aprovado. 

 

Estão anexas todas as cartas de anuência dos locais que receberam os livros + CD  
e as oficinas. O e-book está disponível na página do projeto: 
https://www.palavrasengracadas.com.br/

Os podcasts estão em todos os distribuidores (Spotify, Deezer, Anchor, Google 
Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Breaker e PocketCasts!) e podem ser 
acessados no blog da Cult  Cultura.
https://www.cultcultura.com.br/podcasts/2020/tem-podcast-novo-na-cult-cultura-palavras-engracadas/

Para finalizar o projeto, a Cult Cultura criou, em parceria com a animadora Sâmia 
Gheneim, uma mini-websérie infantil, com animação de 3 palavras citadas no 
podcast. A produção pode ser vista no Canal da Cult Cultura no Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF63fqZIHJQsANGMtuEyY32u0pzQU6fmb

https://www.palavrasengracadas.com.br/
https://www.cultcultura.com.br/podcasts/2020/tem-podcast-novo-na-cult-cultura-palavras-engracadas/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF63fqZIHJQsANGMtuEyY32u0pzQU6fmb
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