
 

 

Brasília, 29 de abril de 2021. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

No âmbito do Projeto Leitores para Sempre, que busca promover um contato intenso com a 

leitura, ampliar o gosto pelos livros, fomentar o hábito de leitura e o aproveitamento de tudo de 

bom que dela provém, cada estudante do 1º ao 5º ano, cujas famílias fizeram a opção pelo 

formato de aulas on-line, receberá um KIT DE LEITURA composto de quatro títulos literários 

selecionados pela professora. As peças nele incluídas foram custeadas pela taxa de material 

literário paga na matrícula, no intuito de diminuir os gastos das famílias em compras no varejo. 

A leitura dos quatro livros incluídos no kit será orientada pela professora regente de turma, 

durante a aula semanal de português-literatura. Pretendemos, assim, contribuir para a formação 

do hábito de leitura e estimular que os estudantes leiam, ao menos, um livro literário por semana. 

Após concluída a leitura pelo(a) estudante dos quatro títulos do KIT DE LEITURA, as 

professoras informarão, via classroom, o período para  a devolução deles e retirada de outros 

quatro títulos. Dessa forma, ofereceremos a possibilidade da circulação das obras constantes da 

caixa de leitura da sala de aula para todos os estudantes da turma. As crianças cujas famílias 

fizeram a opção pelo formato presencial não precisarão levar para casa o KIT DE LEITURA, pois 

escolherão em sala, semanalmente, um título para leitura em casa.  

A entrega do KIT DE LEITURA às famílias será feita entre os dias 30/04 a  04/05, conforme 

tabela abaixo. 

Para retirar o kit, pedimos que os senhores Pais e/ou Responsáveis optantes pelo formato 

on-line procurem os apoios pedagógicos na coordenação de ensino de seu (sua) filho(a) nos dias 

e horários indicados. Lembramos a todos a importância dos protocolos de saúde e segurança, que 

incluem o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento mínimo de 2 metros das pessoas 

presentes. Os kits serão entregues na portaria do colégio. 

 

Confira os horários gerais da programação de entrega do KIT DE LEITURA: 

 

Dia 30 de abril 1° e 2° ano 

Dia 03 de maio 3° e 4° ano 

Dia 04 de maio 5° ano 

 

 

Agradecemos a parceria, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Com amizade, 

 
 

 

Michélle Silva 
Coordenadora pedagógica 

Cláudia Chaves 
Orientadora educacional 

 


