Colégio Sagrado Coração de Jesus
Av. Frei Serafim, 1793 – Telefone: 2106-5177
Teresina – Piauí

Ensino Fundamental – 1o ao 5o Ano
Em 08.02.2019.
Senhores Pais,
“Ah! Tu livro despretensioso, que na sombra de uma prateleira,
uma criança livremente descobriu pelo qual se encontrou e, sem
figuras sem extravagância, fê-la esquecer as horas, os
companheiros, a merenda... tu, sim, és livro infantil, e o teu prestígio
será na verdade, imortal”.
Cecília Meireles.

A leitura tem papel decisivo na aprendizagem, pois possibilita a obtenção de
conhecimentos, amplia vocabulário, dinamiza raciocínio e interpretação, além de favorecer outras
competências.
Estimular a leitura na infância é, por isso, responsabilidade da escola e dos pais. Afinal,
gostar de ler não é um dom, mas um hábito que se adquire.
O Colégio Sagrado Coração de Jesus planeja diversas ações que priorizam a leitura de
textos literários em sua rotina escolar.
Nessa perspectiva, para complementar as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas
em classe e extraclasse, a ESTAÇÃO DE LEITURA constitui espaço de rico acervo literário
disponibilizado a nossos(as) aluno(as). Nesse espaço, os livros podem ser locados por livre
iniciativa da criança e/ou por incentivo e sugestão da professora.
Sabe-se que as crianças no início do Ensino Fundamental (1o ao 5o ano) estão em
período de formação e sedimentação de regras e condutas. Importante, pois, a conscientização
delas a respeito da data de devolução e do cuidado com a obra literária, visto que ela deve circular
nas mãos de outros leitores savinianos. Caso haja extravio ou danificação da obra locada, o
ressarcimento será de responsabilidade dos senhores.
A participação da criança no sistema de locação de livros dar-se-á após a concordância
com os aspectos mencionados e a devolução do destaque de autorização em anexo, devidamente
assinado, até o dia 11/02/2019, à professora de seu(sua) filho(a).
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

--------------------------------------------------------DESTAQUE-------------------------------------------------------Aluno(a): ________________________________________________ Ano: _____ Turma: _____
(

) Autorizo

(

) Não Autorizo
Teresina, ____ de fevereiro de 2019.

_____________________________________________________
Assinatura do Responsável

