
 
 

 
 
 
 
 

Natal, 24 de agosto de 2021. 
 

 “Antes de ser um texto escrito, um livro é um objeto; tem 
forma, cor, textura, volume, cheiro.”   

Martins (1988, p.42) 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
As memórias afetivas são lembranças armazenadas no inconsciente, formadas a partir de 

momentos de atenção e de satisfação à determinada experiência. Normalmente, são 
desenvolvidas a partir de uma percepção sensorial, como som, odor ou cor, desde que estejam 
ligadas a um momento afetivo marcante para o indivíduo. Nesse contexto, o contato com os 
livros, quando estimulado desde a primeira infância, tem maiores chances de tonar-se um hábito. 
Ler traz benefícios para toda a vida, como desenvoltura na fala, na escrita, na ampliação do 
vocabulário e na compreensão e interpretação de texto. 

Assim, dentre os diversos estímulos à memória afetiva, a leitura está presente, e, com base 
nessa evidência, estamos retomando nosso projeto “Leitura em Família”, o qual será reativado 
em setembro, com o empréstimo de livros da nossa Biblioteca para educandos do 
Maternal III ao 1º ano do Ensino Fundamental, conforme orientações abaixo. Desse modo, 
gradativamente e com todo o cuidado necessário, vamos retornar às nossas dinâmicas 
pedagógicas. 

Portanto, precisamos seguir alguns procedimentos. São eles: 

 Os livros serão emprestados quinzenalmente para os educandos, com a mediação da 
professora titular; 

 A devolução dos livros deve ser feita sempre na semana seguinte ao empréstimo, de 
acordo com o dia da semana que foi feito. Eles ficarão separados para higienização 
antes de retornarem as prateleiras; 

 Junto ao livro, seguirá uma folha para registro da leitura feita em família, por meio da 
escrita e de desenho, que devem ser feitos pelo educando. O adulto será o mediador 
do registro. A folha deve ser encaminhada junto ao livro, sempre na semana seguinte 
ao empréstimo; 

 Os dias da semana de empréstimo serão: 
 Maternal III – sexta-feira; 
 1º ano da Educação Infantil – quarta-feira; 
 2º ano da Educação Infantil – quinta-feira; 
 1º ano do Ensino Fundamental – sexta-feira. 

 
Certos de que nossa missão de educadores só se concretiza na confiança, asseguramos 

que o processo será acompanhado pela Coordenação Pedagógica do Colégio Marista de Natal.   
 

Atenciosamente,  
 
Olga Mourad 
Coordenação Pedagógica       

 


