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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

 
Os alunos do 2º ano participarão no 2º semestre do Projeto Doces 

Histórias – “Brincando de escritor!”. Trata-se de uma iniciativa, onde as crianças 
serão incentivadas a interpretar diversas linguagens: a plasticidade das páginas 
pelas fotografias; as esculturas em doces; os cenários que conduzem à magia das 
histórias; a releitura de pinturas; a arte culinária; para depois, brincar de escritor.  

No livro adotado quem escreve a história é o aluno. Em cenas fixadas em 
fotos, sucedem-se as sequências narrativas. Pelas imagens, a criança inicialmente é 
levada a observar os detalhes plásticos das páginas, interpretá-los, para depois 
construir - com a linguagem verbal que domina - sua versão da história. Realiza, 
assim, a reescrita do conto no próprio livro. 

Constitui uma atividade lúdica que diverte e ao mesmo tempo educa, já 
que enriquece o cotidiano e ajuda a criança a entender aspectos da vida, pois ela 
encontra na simbologia dos contos de fada representações que lhe dão sentido a 
fatos que presencia e que vive. 

Até o dia 25/08/17 disponibilizaremos a venda, aqui no Certus, do 
paradidático do 2º semestre “A Lebre e a Tartaruga – Em Doce”, Elisabete Ribeiro, Ed. 
Do Autor (Doces Histórias). 

Para quem ainda não adquiriu, poderá fazê-lo enviando via agenda R$ 
41,00 (quarenta e um reais), referente ao valor do livro, e adquiri-lo na Certus Store.  

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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