
 

 

 

                                                                                  Belo Horizonte, 08 de junho de 2018. 
 
Srs. pais e responsáveis, 

O gosto pela leitura não nasce conosco, é adquirido com o tempo e com a prática. A 
escola tem papel fundamental nesse contexto. Ler é descobrir o mundo e expandir 
os horizontes, é ver o mundo com diferentes interpretações. Se a leitura está ligada 
intimamente ao projeto educacional, é considerada relevante, pois quanto mais ela 
fizer parte do cotidiano de cada um, haverá mais leitores conscientes.  

O Colégio Metodista Izabela Hendrix, certo dessa importância e reconhecendo o 
valor do incentivo à leitura, propõe, a cada trimestre, a compra de dois livros, os 
quais compõem o plano de estudos deste segmento. Esses livros fazem parte dos 
conteúdos a serem trabalhados no trimestre letivo com o objetivo de ampliar o 
conhecimento do/a aluno/a, dentro do projeto de formação de leitores críticos e 
reflexivos. 

Para a 2ª etapa deste ano letivo, solicitamos a aquisição dos livros conforme a 
relação que está disponível abaixo. O conteúdo e a orientação de leitura serão 
trabalhados em sala de aula. Assim que os senhores receberem os livros, os/as 
alunos/as deverão nomeá-los e os trazer para a escola. 

 
Livros a serem trabalhados na 2ª etapa de 2018.  

Ensino Fundamental I – 3º ano 

O livro abaixo deverá ser adquirido até o dia 20 de junho de 2018. 

Título: Que história é essa? - novas histórias e adivinhações com personagens de 
contos antigos 
Autor: Flávio de Souza 
Ed. Companhia das Letrinhas, 1995 
 
O livro abaixo deverá ser adquirido até o dia 02 de julho de 2018. 

Título: Pedro compra tudo (e Aninha dá recados) 
Autor: Maria de Lourdes Coelho 
Ed. Cortez, 2015 
 
 
 
 
 



 

 

 
O livro abaixo deverá ser adquirido até o dia 06 de agosto de 2018. 

Título: Era mais uma vez outra vez 
Autor: Glaucia Lewicki 
Ed. Edições SM, 2015 – Coleção Barco a Vapor. Série Azul. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental I 
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