
 

 
     

   

 

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020. 

Da: Equipe da Educação Infantil e 1º ano. 

Para: Pais, responsáveis e educandos. 

Assunto: Biblioteca da Educação Infantil 

 
Senhores pais, responsáveis e educandos, 

É com alegria que em 2020 inauguramos a Biblioteca da Educação Infantil do Colégio da Imaculada Conceição! 

Nossa biblioteca possui acervo rico, criterioso e adequado à faixa etária. 
Conta com uma profissional especializada que auxilia nas práticas literárias, contextualizando com os projetos 
trabalhados na etapa, em parceria com as professoras das turmas. 

Semanalmente, a Biblioteca da Educação Infantil será visitada por todas as turmas, do Maternal ao 1º Ano do 
Fundamental (Anos iniciais), para pesquisas, empréstimos, contação de histórias, teatro e tudo mais que promove 
encantamento e estímulo para a formação dos novos leitores. 

Todos sabem dos benefícios que a leitura pode proporcionar para nossa vida. Ler desenvolve a imaginação, 

aumenta a capacidade de argumentação e interpretação, além de ampliar o repertório para a produção de textos. 

Quem lê com frequência escreve bem, e essa habilidade é um valor para o Colégio Vicentino da Imaculada 

Conceição. 

Neste sentido, estamos iniciando o Projeto Literário que visa cumprir estes objetivos apontados acima, 

promovendo a leitura semanal de um livro pelas crianças. 

A proposta é que toda semana o estudante leve para casa um título, e faça um registro para ser socializado em 

sala. Desta forma, cada criança irá ler aproximadamente 30 livros no ano. Esta é uma oportunidade para ser vivida em 

família. Explore a moral da história, aproveite para refletir sobre os fatos e estreitar os laços de afeto. 

Vamos juntos embarcar nesta viagem! 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe da Educação Infantil e 1º ano 

4ªFEIRA 6ªFEIRA 

 Maternal 1 

 Maternal 2 A 

 Maternal 2 B 

 Maternal 3 A 

 Maternal 3 B 

 Infantil 1 B 

  1º Ano A 

  1º Ano B 

  Infantil 2 B 

  Infantil 2 A 

  Infantil 1 A 

”Se procurardes a Deus, encontrá-Lo-eis por toda a parte…” 
São Vicente de Paulo 


