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Caros pais,
Férias escolares são tudo de bom e as crianças têm mais é que
aproveitar para sair da rotina, brincar, descansar, viajar e, por que não,
aproveitar o tempo livre para se divertir com boas leituras?
O hábito da leitura não deve ser interrompido e deve fazer parte da
rotina, como escovar os dentes após as refeições. Proporcione momentos de
descontração que apresentem o lado bom e saudável da leitura.
Para facilitar esta importante tarefa, seguem algumas dicas:
- Os pais podem ler para os filhos antes de dormirem. Aproveitem para ler
livros capitulados, nos quais a criança terá que esperar a noite seguinte para
saber um pouco mais da história. Esse suspense gera muito prazer.
- Faça um piquenique literário com seu filho em um parque ou até no quintal de
sua casa. Leve a tradicional toalha de piquenique, uma cesta de frutas, pães e
suco, e outra cesta de livros. Procure levar alguns livros que a criança já
conheça e outros inéditos para ela.
- Aproveite para chamar a atenção da criança para outras leituras, além da
literária, como placas de rua, outdoors, folhetos de propaganda, etc. Essa
leitura “funcional” é bastante interessante para que a criança note a
importância de ler para a vida.
- Deixe sempre livros, revistas e jornais no alcance da criança. Uma ótima
estratégia é a de colocar livros entre os brinquedos dela.

Dever
1- Ler o livro “ Felpo Filva ”.
2- 13ª Olimpíada de Redação
A Biblioteca Pública Municipal “Prof. Nelson Foot”, contando com a participação dos
gestores, professores, alunos, equipe escolar e sociedade, lança a 13a Olimpíada de
Redação.
O tema central é: "Quero deixar uma marca no Universo". Na categoria pré-mirim (de 6 a
7 anos), o gênero é Acróstico.

Acróstico é um gênero textual poético em que as primeiras ou as últimas letras de cada
verso (na horizontal) formam uma ou mais palavras; um ou mais nomes (na vertical) criando
uma sequência significativa.
Ex:

Bom lugar para estar
Imaginar
Basta fechar os olhos
Leitura
Informação atualizada
Organizada
Tranquila
Explorar para estudar
Conhecimento
Arte e aprendizagem

“É preciso conversar e olhar nos olhos; brincar, cantar e dançar juntos; andar de
bicicleta; jogar bola, brincar de boneca; pega-pega e esconde-esconde; jogar
videogame e tirar selfie; o importante é ser feliz simplesmente por estar entre
amigos.”
Agora é com você! Deixe fluir sua imaginação. Use toda sua criatividade. Crie um Acróstico
inspirado nesta ideia. É muito bom estar entre amigos. O que eles mais gostam em
você?
Antes de criar o seu Acróstico, é preciso pensar em uma ou em mais palavras que
expressem pensamentos referentes ao tema central. Fique atento: o título de seu texto
deve ser a palavra ou a frase escolhida para o Acróstico, podendo ser ou não as já
mencionadas neste regulamento.
Para maiores informações, como a data de entrega, a fonte utilizada, o número de
caracteres, acesse: https://biblioteca.jundiai.sp.gov.br/2017/06/02/biblioteca-lancaregras-da-13a-olimpiada-de-redacao/
A participação/inscrição é facultativa mas, o Acróstico, recolherei no dia 04 de agosto.
Bom trabalho!!! Boas férias!!! Bom divertimento!!! Boas leituras!!!
Beijos, Anne

