
 

 “Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem 
leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história.” Bill Gates  

  
  

O projeto de leitura intitulado “LER É UMA AVENTURA” 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 
num exemplo de 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 
didático) 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.  
 O projeto deverá ser desenvolvido durante todo o ano letivo, até consumar as fichas do material “LER É UMA 
AVENTURA”.   

Parceria escola-família 
 

O aluno, que é o alvo de todo o projeto, deverá ser estimulado constantemente pelos responsáveis. Ao perceber 
que também terá obrigações, a leitura será levada a sério.  

Tornar a leitura algo prazeroso é uma tarefa de parceria entre a escola e a família, já que a atitude dos pais 
influencia a postura dos filhos. Por isso, em casa, é importante os pais mostrarem para a criança que têm o hábito de 
ler e que a leitura está presente em vários momentos do nosso dia a dia. Simples atitudes como ler uma história antes 
de seu filho dormir ou convidá-lo para ir a uma livraria ou biblioteca, são iniciativas que podem fazer a diferença e formar, 
no futuro, leitores mais críticos e apaixonados pela leitura. 

Uma boa dica para incentivar a leitura em casa é: os pais lerem o mesmo livro que os filhos, para conversarem 
sobre a leitura e assim, valorizar o aprendizado que a criança adquiriu, além de ser uma ótima oportunidade de interação. 

Após a leitura, os responsáveis devem estimular o filho(a) a preencher a ficha de leitura e fazer a devolução na data 
correta. 

 
A data será: às quartas-feiras será entregue o projeto “LER É UMA AVENTURA” que ficará com o aluno, sendo 
devolvido nas terças-feiras. Exceto nas semanas de feriados e avaliações. 
 
Os livros não devolvidos nas datas corretas geram R$ 0,50 (cinquenta centavos) de multa por livro a cada dia em 
atraso.  
Obs: Cada livro corresponde a uma ficha da pasta, colar sempre o selo na página que corresponde ao livro escolhido 
pela criança. 

- Seja pontual para não atrapalhar o desenvolvimento do projeto e a circulação dos livros entre os alunos! 
 
Atenciosamente, 
Direção CAV 

 
 

Data:01/04/2019 

De: Direção 

Para: Pais e alunos  

Memorando: 020 – 1º a 5º ano 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/bill_gates/

