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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

O ato de ler é imprescindível ao indivíduo, por isso 
precisa ser incentivado e instigado a ler, de modo que se torne 
um leitor autônomo e criativo.  Os livros paradidáticos permitem 
ao educando desenvolver sua competência leitora e ações de 
estímulo às reflexões sobre a leitura.  

No 2º semestre trabalharemos os livros abaixo 
descriminados, de acordo com a série indicada. 
3º ANO - “Como se fosse dinheiro”, de Ruth Rocha, da editora 
Salamandra. 
4º ANO – “Terra à vista – Descobrimento ou invasão”, de 
Benedito Prezia, da Editora Moderna.  

Para quem ainda não adquiriu, os livros estão 
disponíveis nas Livrarias Saraiva, Cultura e Estante Virtual.  

Contamos com a participação e colaboração de todos, 
no sentido de incentivar seu (sua) filho (a) a adentrar no mundo 
da leitura.  

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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