
 
Com. 004/2019                                                                         Gravataí, 08 de Março de 2019. 

 

Senhores pais ou responsáveis (alunos do 4º ano), 
 
A Biblioteca do Colégio Adventista de Gravataí tem trabalhado com o intuito de desenvolver em nossos 
alunos o hábito da leitura, sempre utilizando recursos de incentivo através de atividades e projetos 
direcionados para cada nível escolar, desta forma despertando nas crianças o prazer pela leitura e o 
pensamento crítico. Com este pensamento a Biblioteca está lançando para as turmas do 4º ano o projeto 
“Rato de Biblioteca”, segue abaixo as orientações sobre o projeto. 

Desenvolvimento do projeto: 

O projeto será lançado no dia 14/03 e finalizará no dia 29/05 na Feira do livro (27/05 a 31/05). As fichas de 
leitura serão recebidas até às 15h30 do dia 10/05. 

Após o lançamento do projeto, toda vez que o aluno realizar uma retirada de livro na biblioteca, ele receberá 
uma ficha que deverá ser preenchida pelo próprio aluno e corrigida pela professora responsável da turma. 
Após a correção o aluno deverá entregar a ficha na biblioteca. 

Sobre a premiação: 

A novidade é que este ano, teremos duas turmas vencedoras. Uma no período da manhã, outra da tarde. 

Premiação para as turmas vencedoras: A turma que somar o maior número de fichas de leitura em seu turno, 
será premiada com “Uma noite na biblioteca”, um troféu e um presente especial para cada aluno e para a 
professora responsável pela turma. 

Premiação por turma: Medalhas de 1º, 2º e 3º lugar para os alunos de cada turma que apresentarem o maior 
número de fichas de leitura. Os alunos que ficarem em 1º lugar em cada turma poderão participar da Noite 
na Biblioteca. 

O Rato de Biblioteca: O aluno que entre todas as turmas somar o maior número de fichas de leitura, ganhará 
o título de “Rato de Biblioteca 2019”, um troféu e um cartão presente no valor de R$100,00. 

Sobre os livros: 

Cada ficha entregue contabilizará 1 ponto. Se o livro tiver de 50 a 100 páginas, 2 pontos. De 101 páginas ou 
mais será contado 3 pontos. 

Para incentivar a leitura dos alunos, colocamos como obrigatoriedade conter uma ficha de leitura de poesia 
para todo aluno participante, ou seja, se o aluno entregar 10 fichas, e não tiver uma de poesia, não irá contar 
os pontos. 

Será limitado por aluno dois exemplares de cada um dos seguintes títulos:  O Diário de um Banana, Judy 
Moody, Garfield, valendo 1 ponto para cada exemplar. 

Aguardem a data da Noite da Biblioteca! 

Cordialmente,  

Fernanda Reis 
Bibliotecária – CRB 10/00004 

 


