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Trilha da Leitura lança concurso: 

 Leitura vai, escrita vem: Memórias! 

Com o objetivo de incentivar a leitura em casa, aliando-a à escrita, a equipe do 

projeto Montes Claros na Trilha da Leitura lança, neste dia 5 de junho,  o 

concurso “Leitura vai, escrita vem – memórias!” neste período de isolamento 

social e aulas remotas, aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente, de 

acordo com as seguintes informações: 

1-  A equipe do projeto disponibilizará pdf de livros sobre o tema, além de 

contação de histórias sobre os mesmos, no blog Educamoc Play a partir do dia 

5 de junho. A partir deles e dos poemas sobre memórias, já disponíveis no blog 

trilha da leitura os alunos farão as atividades propostas.  

2- Atividades por segmento educacional: 

Educação Infantil:   

Livro a ser utilizado: "Minha cidade, meu futuro" de Éllen Santa Rosa  e 

poemas "Memórias de brinquedos e brincadeiras", disponibilizados no blog 

trilha da leitura.  

Ação: Sob a supervisão dos pais e/ou responsáveis, a partir da leitura do livro, 

realizar, em casa, uma atividade de cuidado com o ambiente, sugerida por 

Miguel, personagem do livro; fotografar, gravar pequenos vídeos da execução 

do trabalho e, junto com a descrição da ação ( pequena escrita que poderá ser 

transcrita pelos pais, a partir das observações da criança), e enviar no e-mail 

do trilha  da leitura (montesclarosnatrilhadaleitura@gmail.com). 

Ensino Fundamental Anos Iniciais: 

Livro  a ser utilizado: "Minha cidade, meu futuro" de Éllen Santa Rosa e 

poemas "Memórias de família", já disponibilizados no blog Trilha da leitura. 

Ação: Junto com a família e/ou responsáveis, realizar uma atividade de 

cuidado com o ambiente, em casa, fotografar, gravar pequenos vídeos da 

execução do trabalho e junto com um texto (poema) descrevendo a ação, e 

enviar no e-mail do trilha da leitura (montesclarosnatrilhadaleitura@gmail.com). 

Ensino Fundamental - Anos Finais:   

Textos a serem utilizados: Poemas Memórias da Natureza e Memórias do 

Coração, disponibilizados no blog. Poderão também, como aprofundamento do 

tema, utilizar a leitura de um livro que aborde a questão ambiental. Sugestões: 

O menino do dedo verde, de  Maurice Druon; Meu pé-de-laranja lima, de José 

Mauro de Vasconcelos ou O jardim secreto, de Frances Hodgson Burnett. 

Ação: A partir da leitura realizada, fazer um poema de 3 a 5 estrofes, com 

mínimo de 4 versos cada, destacando o  cuidado com o ambiente da sua 
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cidade, para que o mesmo não se transforme em memórias. Enviar no email do 

trilha da leitura (montesclarosnatrilhadaleitura@gmail.com). 

3- Todos os trabalhos poderão ser enviados até o dia 19/06, sexta-feira. 

4- Os três trabalhos mais significativos de cada segmento receberão em casa,  

um livro como premiação, a ser entregue pela equipe do trilha da leitura. 

5- Quaisquer dúvidas sobre a execução do trabalho e/ou forma de envio 

poderão ser enviadas no e-mail ao trilha da leitura ou pelo fone: (38)999154943 

falar com Éllen e/ou  (38)998393969 falar com Deusdima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


