
 
 

 
 

Senhores Pais ou Responsáveis por Estudantes Quinze 
 
   

 Estamos nos aproximando do período de férias, quando os alunos 
normalmente se distanciam do universo escolar para um mergulho no descanso. 
Contudo, gostaríamos de ressaltar a importância de uma prática que poderá 
acompanhar seu(sua) filho(a) mesmo nesse período. É uma prática prazerosa, que 
vai ajudá-lo(a) a viajar, a ir além de sua própria realidade e alçar voos até 
inimagináveis. Certamente o(a) senhor(a) já sabe a que me refiro: à leitura!!! 

Temos incentivado a leitura e muito já foi alcançado: até agora foram 1.373 
livros lidos!!! É claro que alguns livros foram lidos várias vezes, por serem atrativos 
e/ou terem sido objeto de trabalho dos professores. Para se ter uma ideia, o 8º Ano 
D leu 135 livros, o 6º Ano C leu 169 e o 9º Ano A leu 190!!!  Esses resultados têm 
sido alcançados graças à nossa parceria de alguns anos com a Árvore de Livros - a 
maior plataforma de leitura do país - dirigida aos estudantes do 6º Ano em diante.  

Caso tenha filho(a) nessas turmas e não fez a adesão à plataforma ou ele(a) não 
esteja aproveitando essa ferramenta a contento, busque os meios para solucionar o 
problema e adira efetivamente à Árvore (Canais de contato: +55 21 98373-7146 e  
www.arvoredelivros.com.br). Caso o problema seja não querer que ele(a) fique na 
internet e se distraia, o livro pode ser lido com o celular e o tablet off-line, é só 
colocar nesse modo.  

Seja como for, incentive a leitura de seu(sua) filho(a), melhor ainda, reserve 
tempo e leia com/para ele(a) e desfrutem de agradáveis momentos juntos.  

Para concluir nosso argumento e tentar lhe convencer a respeito, apresento-
lhe uma citação de Gabriel Perissé - escritor, conferencista e professor da PUC-RS, 
autor de vários livros, dentre eles Ler, pensar e escrever (Uma dica de leitura!), de 
onde vem tal citação: 

 

 

“(...) juntamente com o prazer que oferece, a leitura gera reflexão, faz geminar 
ideias, impulsiona o raciocínio, ensina silenciosamente a escrever e a falar com 
clareza, estimula a imaginação, amadurece a sensibilidade, etc. (...) Essa 
descoberta íntima, personalíssima, da leitura jamais será tardia.” (PERISSÉ, 
2011, p. 5). 
 

Ademais, quem se dedica à leitura está praticamente imune ao tedium vitae. 
            Isso posto, concluo reiterando que os que fazemos o Colégio Quinze desejamos a todos 
férias tranquilas e repletas de felizes experiências. 

[    
Que Deus lhes abençoe!!! 
 

Garanhuns, 26 de junho de 2019. 
 
Isabella Barbosa 

Coordenadora Pedagógica Geral 


