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Araguaína, 05 de Fevereiro  de 2009 

 
Senhor(a) Diretor(a), 
 

Considerando que o desenvolvimento da competência leitora interfere 
significativamente, nos processos de inclusão social e no desenvolvimento da 
cidadania, é que a Secretaria da Educação convida mais uma vez todas as 
Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino como parte integrante do 
PPP, para dar continuidade as atividades de incentivo à leitura em 2009, através 
do Vamos Ler! Programa Estadual do Livro da Biblioteca e da Leitura. 

Para que haja um maior impacto na aprendizagem dos alunos através das 
atividades de leitura,  solicitamos que articule o planejamento das ações a serem 
realizadas nos dias “D” da leitura, priorizando a leitura em sala de aula e assim, 
oportunizando aos alunos conhecerem os vários gêneros textuais (contos, 
crônicas, fábulas, lendas, parábolas, poemas, prosas etc.), os quais serão lidos e 
comentados pelos alunos e professores em sala de aula, com o objetivo de tornar 
a leitura um hábito em suas vidas.  

Lembramos que, a mediação do professor é fundamental para que os 
alunos compreendam o que leem, e cons 

igam extrair do texto todo o seu potencial. 
Para garantir que as atividades de leitura não serão desenvolvidas apenas 

nos dias “D” da Leitura foi implantada na estrutura curricular a aula de Redação 
que deverá ser dinâmica e prazerosa, visando desenvolver no aluno práticas de 
leitura e escrita. 

Informamos que os momentos de leitura nos quatro Dias “D” deste ano, 
estão contemplados no Calendário Escolar/2009 (13 de fevereiro, 14 de  maio, 04 
de setembro e 12 de novembro) e não terão temas específicos,  ficando a critério 
de cada unidade escolar escolher os temas e os diversos  gêneros textuais. 
 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
NAIZE ROCHA DE OLIVEIRA 

Coordenadora Regional de Gestão  Pedagógica 
 


