
Sete Lagoas, fevereiro de 2019.   
Circular 009 

Livro... 
È a porta pra alguma coisa... 
É uma viagem né? Você pega um livro, você pode tá aqui, pode tá longe... É... Em 
várias cidades. Faz uma viagem mesmo, a descoberta mesmo... 

(Biblioteca Álvares de Azevedo – FELTRE, 2017) 

 
Senhores pais ou responsáveis, 

 
A começar pela forma como se olha para o livro, afinal, o que é um livro? Pode-se 
acrescentar mais uma questão para ser refletida: ler é importante para quê 
mesmo? Como foi sua aproximação com o livro e com a leitura? 
 
Os livros são objetos do cotidiano e as pessoas leem para aprender, informar-se ou 
por puro prazer. A relação com a leitura vai depender muito da forma como se é 
iniciado nesse universo, como foi feito esse convite, essa aproximação. 

 
O contato com a literatura infantil propicia o convívio com a linguagem escrita e a 
falada. Esse processo da criança com o livro e a leitura é muito importante. 

 
A literatura oferece elementos para a compreensão da realidade e do mundo que 
nos cerca, além de trazer consigo um universo lúdico, mágico e cheio de fantasia. 

 
É importante desenvolver um trabalho sistemático com a literatura dentro de sala 
de aula, por meio da Biblioteca de Classe, com momentos de leitura do professor e 
dos alunos; de modo que a criança possa escolher livremente os títulos e trocá-los 
com os colegas; emprestar os livros e permitir que eles sejam levados para casa. 

 
A participação dos pais é fundamental: devem incentivar os filhos a ler e contar 
histórias. Se a criança não for alfabetizada, é válido que leiam para ela. 

 
Para iniciar esse projeto será necessário adquirir o quanto antes, os livros 
literários indicados na AGENDA ESCOLAR de seu (sua) filho (a). 
 
Lembramos que todos os livros foram escolhidos com muito critério, por isso 
pedimos que não sejam substituídos aleatoriamente.  
 
O projeto institucional Biblioteca de Classe terá início na primeira semana de 
março. 
 
Contamos com a colaboração de todos. 
 

Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 


