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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

Os alunos do 5º ano A2 foram selecionados para participarem da “Maratona do livro Infantil: Uma aventura 

muito maluquinha”, desenvolvida pela Árvore de Livros em parceria com a Editora Melhoramentos e 

apadrinhada pelo autor Ziraldo. 
 

A Maratona visa estimular o hábito da leitura, gerar conhecimento sobre a literatura infantil, estimular a 

produção criativa de alunos e reconhecer professores e escolas engajadas na missão de formar novos 

leitores e melhorar os índices de leitura do Brasil. 
 

O projeto será trabalhado durante todo o mês de março e o encerramento será no dia 01 de abril.  Durante 

esse mês, os alunos terão acesso liberado à Árvore de Livros, por meio do site 

www.arvoredelivros.com.br/login (o login e senha já foram encaminhados). Eles poderão ler 30 livros 

especialmente selecionados a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo computador, tablet ou pelo celular.  
 

No início do mês de abril, serão selecionadas 10 escolas como finalistas para participarem da grande final. 

Os critérios da seleção são: 
 

1. Criatividade do trabalho de ilustração que será realizado em sala de aula. 

2. Leitura obrigatória do livro “Uma professora muito maluquinha”. 

3. Quantidade de livros lidos pela turma participante no site da Árvore de Livros. 

Além disso, na escola os alunos farão trabalhos baseados em autores e temas dentro do universo infantil. 

Ah, e tem mais! A turma vencedora da Maratona receberá uma visita do Ziraldo, o padrinho do projeto! 
 

A leitura é um exercício que se desenvolve dentro e fora de sala de aula, por isso contamos com o seu apoio 

para incentivar dentro de casa esse hábito tão saudável e rico para as crianças. 
 

Temos certeza de que será uma aventura incrível. Incentive seu filho e participe!  

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus                
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