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 “Ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar sem tirar os pés do chão, 

sonhar acordado, navegar em um mar de palavras, soltando a imaginação” Alice Ferreira 

 
Estimados pais e/ou Responsáveis: 
 
Como é de seu conhecimento, nossos alunos estão envolvidos no projeto de leitura intitulado “LER É UMA 

AVENTURA”. Ele tem a pretensão de contribuir para a formação de alunos leitores críticos e participativos, 
capazes de interagirem em sua realidade na condição de cidadãos conscientes. Baseado no conceito da 
educação integral, tal projeto busca desenvolver a INDIVIDUALIDADE – faculdade essa de pensar e agir – sob 
o comando de que a obra da verdadeira educação é preparar os educandos para que sejam pensantes e não 
meros transmissores de ideias de outras pessoas. 

 A implementação desse projeto vem favorecer significativamente o processo ensino-aprendizagem, visto 
que propõe a colaboração para o estímulo da leitura e escrita (ao responder as perguntas das fichas propostas 
no material) e, consequentemente, melhorar o desempenho (rendimento) dos alunos em outras disciplinas, já 
que a leitura está inserida em todo o processo de ensino e no dia a dia dos educandos. Envolver os alunos cada 
vez mais no universo da leitura, de uma forma prazerosa, requer muita disposição e compromisso por parte 
daqueles que desejam construir uma sociedade mais justa e humana, enquanto aqui estamos. Estimular 
alguém a ler exige esforço, requer parcerias e compromisso sério por parte de todos os envolvidos no processo 
educacional. Por isso, tal projeto exigirá engajamento profundo de professores, alunos e pais.  

Este projeto é direcionado e supervisionado pela professora da turma, podendo compor nota de 
produtividade P3. 

Queremos informá-los que, semanalmente, o aluno levará para casa um livro de história para realização 
da leitura (individual e/ou familiar) e é muito importante que as orientações abaixo sejam seguidas: 

• O livro será entregue pela professora na segunda-feira, e deverá ser devolvido na sexta-feira; 

• Manusear com cuidado e zelo, não amassar, recortar ou rasgar, pois, há um rodízio do mesmo 

entre os alunos da sala; 

• Livro perdido deverá ser encontrado o mais breve possível; caso negativo, deverá ser reposto; 

• Caso a ficha (que está na pasta de leitura) for para casa, realizá-la e não esquecer de entregar na 

data estipulada pela professora; 

 

 

Contamos com a colaboração e parceria de todos, 

 
 
 
 

 
Atenciosamente,  

 
Equipe Administrativa CAD 


