
                                    

 

 

 

                                                                                                                                             Cotia, 02 de agosto de 2022. 

Projeto Literário – 2022 

Para alunos do 6° ano ao 3° Ensino Médio 

 
   

De acordo com os documentos norteadores da educação no Brasil, o ensino de Língua Portuguesa 

deve “proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, 

de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens”. 

Nesse sentido, uma das experiências mais memoráveis que planejamos proporcionar aos nossos 

alunos é a oportunidade de escrever um livro. Essa oportunidade única chega até vocês a partir da 

parceria com a Editora Unidos Pela Palavra, empresa voltada para a publicação de projetos 

autorais. 

A proposta permitirá a edição de um livro por série e todos os alunos participantes terão seu 

texto publicado. No valor proposto, já está incluso um exemplar do livro para cada aluno. O texto 

será elaborado nas aulas de Língua Portuguesa, com o acompanhamento do professor da 

disciplina. O projeto foi lançado para os alunos na capela do dia 09/06.  

Para que haja tempo suficiente para elaboração do texto, revisão e publicação, é essencial que a 

adesão seja paga até o dia 19/08, entregando também a autorização preenchida e assinada. 

PROJETO LITERÁRIO – INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

SÉRIES PARTICIPANTES: 6° ano ao 3° Ensino Médio 

PRAZO PARA ADESÃO: 19/08/2022 

VALOR: R$ 50,00 – pagamento na tesouraria do colégio, com cartão de crédito ou débito 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 1 exemplar do livro produzido em conjunto pelos alunos da série 

DATA PREVISTA PARA LANÇAMENTO DO LIVRO: 20/11/2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projeto Literário – 2022 - Autorização 

Data limite para devolução: 19/08/2022 

Eu, _____________________________________________________________________, CPF.: __________________, 

autorizo o(a) aluno(a) __________________________________________________________ da série ______________, 

a participar do Projeto Literário organizado pelo Colégio Adventista de Cotia, cedendo gratuitamente os direitos do texto 

produzido para esse projeto, a fim de que possa ser publicado em obra conjunta. O uso do texto produzido é cedido, a título 

gratuito, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, A instituição terá total autonomia para usar e ceder o texto, sem o 

consentimento prévio do autor, sem que este tenha o direito de fazer qualquer reivindicação posterior.  

Também declaro que estou ciente e assumo o custo de R$ 50,00 para que o aluno participe do projeto. 

_____________________________________ 

              Assinatura do Responsável     Cotia, ____ de ______________de 2022. 

Colégio Adventista de Cotia 

Rua Rui Barbosa, n° 63 – Lajeado   
Cotia – SP - Telefone: 4573-3000 


