
LER É BOM: HÁ QUATRO ANOS 
VALORIZANDO A LEITURA
O Petrônio Colégio e Curso, há 4 

anos, desenvolve o projeto Ler 
é Bom, na escola. 

Tal iniciativa tem o objetivo de 
buscar resgatar o valor da leitura, 
como ato de prazer, requisito para 
emancipação social e promoção da 
cidadania. São através de circuitos 
de leituras, cirandas de livro, conta-
ções de histórias e feiras literárias, 
que o projeto possibilita aos alunos 
o acesso a diversos gêneros tex-
tuais, autores diversificados, a par-
tir da vivência das leituras nos mais 
diversos aspectos (teatro, reconto, 
sarau, ilustrações...) transpondo as 
histórias “abstratas” em “concre-
tas”, aproximando-as da realidade 
do(s) aluno(s).   O projeto acontece 
anualmente e para participar é ne-
cessário a adesão do kit de leitura, 
composto por livro de literatura + 
bolsa, que integra a lista de material 

O hábito de ler é sem 
dúvida um dos maiores 
presentes que uma 

criança pode receber. A leitura 
abre inúmeras portas para o 
desenvolvimento do indivíduo 
e seus benefícios intelectuais e 
de apoio ao aprendizado escolar 
são proporcionais ao prazer de 
desbravar novos mundos pela 
imaginação.

Crianças que desde cedo são 
estimuladas a folhear livros, 
frequentando livrarias e bibliotecas 
e desenvolvendo a leitura como 
parte de sua rotina, naturalmente 
desenvolvem o prazer pelos 
livros. Segundo Ana Vasconcellos, 
educadora e pesquisadora, dentre 
os muitos pontos que ressaltam 
a importância da leitura para os 
alunos estão o desenvolvimento 
das habilidades de interpretação 

disponibilizada pela escola, no iní-
cio de cada ano letivo.  

Semanalmente, os alunos são 
orientados a trazerem os kits e as 
leituras se estabelecem em esque-
mas de rodízios. A partir da realiza-
ção das leituras, dentro do projeto, 

são propostas algumas culminân-
cias, entre elas a escrita, para alunos 
do 1º e 5º ano, do Ensino Funda-
mental 1, em que cada um produz 
seu próprio livro e o mesmo é lan-
çado ao final do ano letivo, em uma 
noite de autógrafos.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA INFÂNCIA
textual, da escrita e criatividade.

“A criança que lê, possui mais 
conhecimento do mundo, requisito 
básico para o desenvolvimento 
de uma melhor interpretação 
textual, habilidade fundamental 
no contexto escolar. Sem a 
leitura, o desempenho nas demais 
disciplinas estudadas na escola é 
comprometido”.

Ressaltando a relevância do 
desenvolvimento como habilidade 
proveniente da escrita, a educadora 
salienta a importância da ampliação 
do vocabulário. “Quanto mais 
cedo uma criança escuta palavras 
de variados campos semânticos 
e fonéticos, mais repertório ela 
terá, tanto em suas conversações, 
quanto nas atividades escolares. 
Consequentemente, essa criança 
também terá boas habilidades 
ortográficas e desenvolverá sua 

escrita de forma mais completa, 
uma vez que terá abundância 
de visualização das palavras e 
familiaridade com formações 
textuais adequadas ao padrão 
normativo da língua”.

A pesquisadora ainda destaca 
que o desenvolvimento da 
criatividade é imprescindível, pois 
por meio da leitura o universo da 
criança se expande e ganha novas 
dimensões. “Bons livros estimulam 
a imaginação, aguçam a atenção 
aos detalhes das narrativas e ao 
som rítmico das palavras. Tudo isso 
gera riqueza de ideias e, portanto, 
um melhor aproveitamento das 
atividades escolares” – afirma. 

Fonte:
https://www.institutonoa.org/single-

post/2014/08/19/A-import%C3%A2ncia-da-
leitura-na-forma%C3%A7%C3%A3o-das-

crian%C3%A7as



REGRAS

• Trazer o kit de leitura na data marcada pelo(a) professor(a);
• Devolver o livro de literatura nas mesmas condições em que recebeu;
• Cuidar do livro evitando que o mesmo suje, rasgue ou amasse.
• Repor o livro de literatura em caso de perda ou dano ao mesmo;
• Transportar o livro de literatura sempre na bolsa do projeto.

• Promove experiências de leitura além da sala de aula
• Desenvolve o interesse pela leitura
• Oferece informações aos alunos
• Incentiva a divulgação de informações adquiridas
• Familizariza os alunos com os autores

• Enriquece o vocabulário
• Desenvolve habilidades linguísticas, tais 

como fala e escrita
• Forma novos leitores

O projeto Ler é Bom contempla algumas regras e orientações que precisam ser seguidas por cada partici-
pante, a fim de não prejudicar os circuitos de leitura. Veja:

O QUE O PROJETO LER É BOM 
FAZ POR NOSSOS JOVENS?

O Projeto Ler é Bom 
é bastante legal. Ele 
coloca as crianças 
em sintonia com os 
livros lidos , além 

de contar com uma 
grande variedade 
de obras e autores 

maravilhosos.
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Fotos do projeto Ler é 
bom, edição 2016
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Fotos do projeto Ler é 
bom, edição 2017


