
                                           
 

            Brasília, 4 de abril de 2018. 

INFORMATIVO                                                                        

Assunto: Temporada de Leitura 

Estimados pais ou responsável, 

 
A leitura de textos literários favorece o desenvolvimento da expressão verbal, da criatividade e das 
habilidades relacionadas à leitura e escrita. Para incentivar nossos estudantes nessa fascinante jornada 
pelo mundo da leitura, promoveremos a Temporada de Leitura 2018 e o lançamento da Ciranda do 
Livro 2018 com atividades especias no período de 16 a 20 de abril. 
Por meio de rodízio, cada criança terá acesso a vários títulos que abordarão temas apropriados para a 

idade. Nesse projeto estão previstos a aquisição de um “Kit literário” , encontro com renomados 

contadores de histórias do DF, visita a Livrarias , além de atividades de enriquecimento com  a participação 

dos pais como contadores de histórias.  

O kit será composto por: 

 

• 1 livro literário que a ser  adquirido na visita que as crianças farão à livraria Visconde no dia 17/4.  

• Transporte ( ônibus) para a visita à livraria Visconde. 

• 1 sacola para levar os livros literários para casa, semanalmente. 

• 1 ingresso para todas as atividades culturais da Semana de 16 a 20 de abril. 

O investimento nesse projeto é R$65,00 (sessenta e cinco reais), por criança. Esse valor deve ser 

entregue para a professora até o dia 10/04, (3ª feira).  

 

Outras atividades do Projeto. 

 
• Exposição de atividades no pátio da Educação Infantil. 
• Oficinas de confecção de livros e de marcadores de texto. 
• Momento especial para doação de livros que ficarão disponíveis para todas as crianças, ao longo do 

ano, na Sala  de leitura do CBB.  
• Participação dos pais contando histórias, semanalmente, na sala de aula. 
• Exposição de trabalhos nas Livrarias: Leitura e Visconde ( junho e outubro). 

 
Segue programação para a semana de 16 a 20 de abril. 

 

Contamos com o apoio de cada família para o sucesso da nossa Temporada de Leitura 2018. 

 

Amigavelmente,  

                                                  Sueli Pereira de Oliveira  

                                                  Coordenadora Pedagógica                                                           
        
 

    2ª feira 

  16/4 

• Abertura da Temporada de leitura com “Tia Mari”, responsável pela Sala 

de Leitura do CBB. 

  3ª feira 

  17/4 

• Passeio e compra do Livro Literário na livraria Visconde. Saída às 9h e 15h 

e chegada às 12h e 18h. 

  4ª feira 

  18/4 

• Contação de História com a convidada  Niedja Gennari, integrante da 

equipe de ludicidade do Terraço Shopping. 

  5ª feira 

  19/4 

• Contação de História com  a convidada Raquel  do grupo Racumin e 

Racutia. 

 6ª feira 

  20/4 

• Contação de história com o grupo “Amigos da História”. 



 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO- devolver até 10/04  

 

 

Eu, ______________________________________________ responsável pelo estudante               

____________________________________do(a)  Ano____ Turma ____  ,   autorizo meu 

filho(a) a participar do Projeto Temporada de leitura 2018. Para tanto, segue a quantia de 

R$ 65,00. 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável 
 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


