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ESCOLA E LEITURA
E D I T O R I A L

O incentivo à leitura deve ser implementado, desde tenra idade, 
na família e na escola. A leitura é uma ferramenta fundamental para 
o homem pensar o mundo e, em o fazendo, agir com mais eficácia 
sobre ele. Dela depende o sucesso escolar, o sucesso na vida profis-
sional, a maior aceitação social e a liberdade individual que permite 
a autonomia promovedora da não dependência dos outros para a 
realização de tarefas do dia a dia.

A leitura, não obstante, não se reduz à correspondência letra-
som. Ao contrário, prolonga-se pela vida toda, pois, permanentemen-
te, exige a coparticipação do leitor através da reflexão, comparação e 
senso crítico frente ao conteúdo expresso pelo autor do texto.

Embora recorra a diversificação de recursos didáticos, como 
diapositivos, vídeos, computadores e, mais recentemente, a lousas 

digitais, a escola, por todos esses e muito mais motivos aqui não 
enumerados, utiliza-se da palavra oral e escrita  como canal essencial 
de aquisição do saber.

O analfabeto, além de ser discriminado, nunca alcançará sua total 
independência como cidadão, já que lhe é negado o acesso à cultura 
científica ou literária, condição que nos faz lembrar Castro Alves:

 
“Oh!Bendito o que semeia
Livros ... livros à mão cheia!
E manda o povo pensar!
O livro caindo n’alma
É germe – que faz a palma,
É chuva – que faz o mar.”   



A maior herança que a escola pode dei-
xar ao aluno é a capacidade de ler e o gosto 
pela leitura.

Ler é entender o mundo, as pessoas, 
os fatos. Ler é buscar o sentido pleno em 
tudo, em cada dia e a cada momento.

A leitura anima, conforta, traz alívio, 
eleva o astral e melhora a autoestima. 
Através dela podemos viajar o mundo todo 
sem sair do lugar.

O exercício da leitura representa um 
papel essencial e de máxima importância 
para a formação de um povo. Saber ler é 
uma necessidade do mundo atual.

A linguagem é o grande projeto de for-

mação da cidadania, por meio do qual o 
homem toma conhecimento dos direitos 
que lhe garantem e protegem a vida, nos 
sentidos social e individual.

O encanto das palavras remete o leitor 
para além de si mesmo, enriquecendo o 
seu mundo e as suas expectativas.

Gosto muito desta frase de Fernan-
do Carraro: “ A leitura de um bom livro é 
como chuva que ao cair umedece o solo 
e faz a semente germinar, crescer e pro-
duzir frutos.... Que semente? A semente 
do conhecimento, dos sentimentos, da 
imaginação”.

Marcia Edy
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E N T R E v I STA

1) Qual sua formação acadêmica?
Sou formada em Letras, pela Universida-
de Católica de Santos, com Mestrado em 
Educação pela mesma entidade, além de 
duas pós-graduações em Produção Escrita 
pela PUC São Paulo e Unicamp, respecti-
vamente.

2) Qual é a importância do domínio da 
Língua Portuguesa na aquisição do co-
nhecimento? 
Bem, penso em utilizar outra palavra 
para dar lugar ao vocábulo “importân-
cia”: eu diria a essência, o cerne. A lín-
gua, em qualquer que seja a cultura, é 
o princípio básico para a aquisição do 
conhecimento. Com a “nossa” língua 
materna não seria diferente. O que hoje 
se estuda demais, através da Análise 
Linguística, são as formas de expressão 
de uma determinada língua, no caso a 
Língua Portuguesa, para aquisição do 
conhecimento.

3) CRIATIvIDADE é a disciplina que você 
ministra. No que, fundamentalmente, 
ela consiste?

Todo início de ano, quando começamos 
mais uma etapa, pergunto para as crian-
ças no momento da minha apresentação 
a elas: “Quem trouxe a Criatividade de 
casa?”. No geral elas dão risadas, mas 
sempre lhes digo que ela é o meu mate-
rial primeiro, antes ainda que os livros. 
Parece complicado ter alguém que en-
sine Criatividade. Proponho-me, sim, 
a direcionar toda a criatividade que as 
crianças e adolescentes têm latente, 
para a criação e uso da  expressão oral e 
escrita, bem como da  leitura.

4) Como a escola deve incentivar o gos-
to pela leitura?
A primeira coisa a ser feita é o grupo que 
compõe a escola acreditar que a leitura 
é a base de todo conhecimento; quando 
isso acontece, incentivar a leitura é de-
corrência. O Universitas tem esse grupo 
que, coeso, pensa demais na importân-
cia da leitura, desde a Educação Infantil 
até os nossos alunos do Ensino Funda-
mental II, apresentando-lhes, de forma 
eclética, diversos tipos de leituras, em 
todas as áreas do conhecimento.

5) Como você se sente atuando no UNI-
vERSITAS, sendo uma das mais antigas 
do corpo docente?
O UNIVERSITAS é meu “berço” profissio-
nal. Cresci com o UNIVERSITAS e tenho 
muito orgulho de lecionar aqui. Digo 
sempre: O UNIVERSITAS tem o que é 
mais importante em uma instituição de 
ensino: é uma escola aprendente, inova-
dora, democrática e sempre sensível aos 
alunos, professores, enfim, a todos que 
compõem a “família” UNIVERSITAS.

PROFESSORA SANDRA REgINA DUARTE

A Importância da Leitura
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O INCENTIvO à LEITURA
NO ENSINO FUNDAmENTAL I
O ato de ler é um processo complexo por meio do qual 
o leitor constrói um significado sobre o texto e descobre 
a importância da leitura. A escola tem como objetivo 
formar leitores competentes e críticos que saibam inter-
pretar, comparar, emitindo opiniões e apreciações.

Acreditamos que, para o desenvolvimento da linguagem 
e para a aquisição de cultura, é indispensável ler muito, 
ler sempre e ler bons autores. Isso é essencial também 
para escrever bons textos. Como incentivo à leitura, 
sugerimos livros que vêm ao encontro da memória 
afetiva, do imaginário e do interesse de nossos alunos. 
Várias estratégias são desenvolvidas e proporcionamos 
às crianças o cantinho da leitura em cada sala de aula, 
leituras compartilhadas na roda de leitura e visitas à 
biblioteca da escola para que conheçam seu funciona-
mento, retirem livros e façam pesquisas.

Muitos livros são lidos e trabalhados em classe, durante 
o ano letivo, estimulando a interpretação, o enrique-
cimento do vocabulário, culminando num trabalho 
de criatividade que é desvinculado de uma avaliação 
convencional, a famosa prova do livro. Nosso objetivo 
é incentivar sempre a leitura divertida, prazerosa, para 
que nossos pequenos leitores incorporem este hábito 
por toda a vida e tornem-se grandes leitores.

Professora Denise Puerta

A EDUCAçãO INFANTIL E
O INCENTIvO à LEITURA
Consideramos o incentivo à leitura de extrema impor-
tância para elaboração de capacidades linguísticas e 
cognitivas, ampliando para o aluno o conhecimento 
sobre o mundo que o rodeia, favorecendo a expressão 
de sentimentos, da imaginação, da criatividade, da inte-
ligência e das relações que permeiam nosso convívio.

Por meio de roda de história, leitura compartilhada, 
visitas à biblioteca, empréstimos de livros, contos 
com tapetes, aventais e fantoches, integramos esco-
la, aluno e família, socializando o processo de leitura 
de forma prazerosa e lúdica desde o Jardim I até o 1º 
ano do Ensino Fundamental.

Acreditamos que, dessa forma, a criança desenvolve a 
apropriação da linguagem e da escrita. Quanto antes 
começarmos a trabalhar a literatura na vida da crian-
ça, maior será a probabilidade de formarmos grandes 
leitores.

Professoras da Educação Infantil

Com a Palavra
os Professores

A leitura é importantíssima para a aprendiza-
gem do ser humano. Enriquece o vacabulário, 
amplia o conhecimento, dinamiza o raciocínio e 
energiza a interpretação.

A leitura aguça a curiosidade, faz fervilhar a ima-
ginação e capacita o leitor a viajar por um mun-
do novo repleto de coisas até então desconheci-
das. É o leitor quem vive o imaginário do autor e 
constrói as imagens do que lê; por isso, torna-se 
atividade tão rica e prazerosa. Por meio da leitu-
ra adquirimos mais conhecimentos e cultura, ob-
temos maior capacidade de diálogo, experimen-
tamos novas experiências, conhecemos mais o 
mundo e sobre nós próprios, posto que nos leva 
à percepção e à reflexão.

Quando movido pelo desejo de crescer, o ser hu-
mano se renova e torna-se mais apto e capaz de 
compreender o mundo em que está inserido e tem 
seu horizonte de expectativas bem ampliado.

É mister valorizar a leitura, respeitá-la como 
uma fonte inesgotável de conhecimento, de 
prazer e diversão. A leitura não precisa de pa-

ciência e sim, de hábito e este deve ser esti-
mulado desde a infância, aprendendo, na-
turalmente, que ler é algo importante e 
prazeroso.

Uma criança, ao observar que seus pais costu-
mam contar histórias, que lhe dão livros de pre-
sente, que a levam para uma livraria para esco-
lher um novo livro, certamente passará a ver a 
leitura como entretenimento salutar, agradá-
vel e tal estímulo só trará respostas positivas. 
Estará criado um vínculo indissociável.

Com a leitura escrevemos melhor, expressa-
mos mais adequadamente nosso pensamen-
to, dialogamos, viajamos em nosso imaginá-
rio, tornando-nos mais sensíveis e expressivos. 
Aposte nisso! Vale a pena!

Bill Gates disse “meus filhos terão computadores, 
sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem lei-
tura, os nossos filhos serão incapazes de es-
crever – inclusive a sua própria história”.

Professora Elisabeth Nunes

A LEITURA – INSTRUmENTO LIbERTáRIO
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Soneto à leitura
Com um livro você consegue viajar,
no mundo da fantasia e da imaginação,
que pode ser alegre, triste e conter até emoção,
mas é preciso ter criatividade para criar.
Quando você começa a ler, não consegue parar,
você se vê em um colorido balão
a voar muito alto, longe do chão
e embaixo do balão a história que você está a contar.

Os livros também servem para aprender,
ensinar e educar e, com uma caneta 
e uma folha, você também pode escrever.
Tem pessoas que se inspiram olhando por uma luneta
É difícil um livro entender,
é preciso ter muita imaginação, do tamanho de um planeta. 
Pedro Guerra Lourenço
7º Energia Eólica

Com a Palavra os Alunos
Pré-sal traz sorte e responsabilidade
O Brasil vê na exploração da camada pré-sal uma oportuni-
dade de ampliar e solidificar sua indústria petrolífera. Mas o 
quanto isso afeta o meio-ambiente?
De 2007 a 2009, empresas brasileiras descobriram a maior 
jazida de petróleo do país, localizada a trezentos quilômetros 
da costa na camada pré-sal, que pode chegar até 7000 metros 
abaixo do oceano. Essa descoberta já afeta (e continuará a 
afetar) o país, principalmente a Baixada Santista.
Os pontos positivos são vários. Se feita corretamente, a exploração e comerciali-zação do petróleo faria do Brasil um dos maiores exportadores desse produto do mundo, rendendo muito dinheiro ao governo. Esse dinheiro, se usado com sabe-doria, traria grande desenvolvimento para as áreas públicas problemáticas, como o sistema educacional, de saúde e de transporte público.
Infelizmente, também são muitos os aspectos negativos, principalmente para o meio-ambiente. Há o perigo de um possível vazamento de petróleo no oceano, sobretudo pela instabilidade dessa camada, e a quantidade de carbono que seria emitida no período total de exploração é alarmante.
Outro problema é se a nossa região é capaz de suportar a pressão do rápido cres-cimento populacional, que já pode ser observado, devido às oportunidades de emprego que esse achado traz. Com muitos carros na rua, muito lixo sendo produzido e a ineficácia dos sistemas públicos já mencionados, a vivência saudável e confortável na região seria praticamente impossível.

Um maior desenvolvimento econômico e social é possível, contanto que a exploração e comercialização do petróleo do pré-sal seja feita pensando no futuro, e que os recursos financeiros provenientes desses atos sejam usados de forma inteligente.
Livia V. M. de Oliveira – 3º. LUGAR 

Sustentabilidade em tempos de pré-sal
Pré-sal  e as incertezas de sua exploração!
Em tempos de pré-sal, a preocupação com a 
sustentabilidade deve vir antes da preocupação do 
desenvolvimento econômico.
Estamos vivendo um momento de alerta em relação 
ao meio ambiente, e isso tem feito com que pesqui-
sas sejam realizadas para garantir a qualidade de 
vida, não só das gerações atuais como, também, das 
futuras.
Sabe-se que o Brasil precisa de petróleo para crescer e se desen-volver ainda mais. A descoberta do pré-sal já vem trazendo muitos benefícios para o nosso país, e ao que tudo indica, trará muitos mais, já que os combustíveis fósseis são tão importantes para a economia. Contudo, todo o cuidado com o meio ambiente será pouco na explo-ração do pré-sal.  A sustentabilidade e o equilíbrio ambiental devem ser a maior preocupação, devido ao perigo de ocorrerem acidentes e vazamentos como já pudemos observar. É importante lembrar que até chegar no produto final, o petróleo retirado do pré-sal age intensamen-te contra a natureza, pois, durante o processo de exploração, libera gases extremamente poluentes na atmosfera. A emissão destes gases vai colaborar ainda mais com o aumento da temperatura do nosso planeta. 

Fica difícil entender porque se investe tanto tempo e dinheiro em algo que pode trazer tantos prejuízos ao meio ambiente em um momento em que todos os meios de comunicação falam tanto em sustentabi-lidade. Será que vale a pena explorar tantos mares e oceanos, se já se pode prever que, com o tempo, ficarão vazios e até mesmo causar maremotos devido aos abalos sísmicos que ocorrerão na hidrosfera?
Bianca Mello de Lucca – 6º. LUGAR

Soneto à leitura
Qual é o lugar mágico, onde a leitura carrega o leitor?
Onde tudo vira conto de fadas, com herói e princesa...
E sua imaginação o conduz, com firmeza.
Livros e mais livros de diversas formas e cor.
A biblioteca abre suas portas com amor,
e te leva em uma viagem como a realeza.
Nesse passeio, não há tristeza,
na busca de nova literatura pelo corredor.
Vários tipos de livros enchem seu coração,
a leitura te leva a imaginar
e você até pode lutar com o dragão.
Criar, inventar e renovar,
dá a sensação de ter todos os livros do mundo na mão,
pois a literatura, não importa o tipo, está em todo lugar.
Bianca de Brito Tavares
7º Energia Eólica

Soneto à leitura
E quando começo a ler,
tenho a sensação de imaginar, 
que  o mundo está a rodar
 e penso em começar a escrever.
Ler e escrever pode nos entreter,
mas nada melhor do que rimar,
e uma bela poesia criar,
e, finalmente, começamos a viver.
Ler é sensacional,
escrever é uma riqueza,
pois ler é essencial.
Sem leitura, a imaginação fica uma pobreza,
e ai, sua cabeça não fica legal,
para uma imaginação de realeza.
Stella Fichman Rodrigues Teixeira
7º Energia Eólica

PARABÉNS ÀS ALUNAS LÍVIA VASCONCELLOS E BIANCA MELLO
Nossos alunos dos 9º anos participaram do Concurso de Redação Memorial Necrópole Ecumênica através das orientações das professoras de Criatividade Sandra Duarte e de Geografia Roberta Strazzacappa de Carvalho. O tema: “Sustentabilidade em tempo de pré-sal”.
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m O m E N T O  C U LT U R A L

ENTREvISTAS

Manhã maravilhosa no dia 27 de outubro! 
Interação dos alunos com seus familiares e pro-
fessores!

A programação contou com apresenta-
ções de peças teatrais, coral Univozes, Livra-
ria Viva Livros, Oficina de Robótica, paródias 
em vídeos com o tema Sustentabilidade, 
trabalhos com Haicai, show de talentos e o 

lançamento do livro “Como educar bons va-
lores”, da autora Maria Helena Marques.

Foram arrecadados livros, leite em pó, 
achocolatados e rações para animais que 
serão doados para instituições.

O evento foi marcante para os alu-
nos e mostrou uma grande varie-
dade de trabalhos.

FLUNI - FEIRA LITERáRIA UNIvERSITAS

você gosta de ler? Sim. Sim. Sim. Gosto. Sim.

Para você, qual a 
importância

da leitura?

Esclarecer 
assuntos, ampliar 
conhecimento.

Amplia os horizontes, 
enriquece o 
vocabulário, quem lê 
nunca está sozinho!

Aprendizado. Ela serve para você 
se instruir, escrever 
melhor e para se 
divertir.

Muito importante.

Que gênero de livros 
você mais gosta de 

ler? Por quê?

Literatura de 
modo geral, pela 
criatividade dos 
autores, pelo estilo, 
diversidade de temas.

Autoajuda, poesias, 
contos e ficção.

Política, gosto de 
ouvir discussões de 
ideologia.

Romance, porque é o 
meu preferido.

Literatura médica, 
para me manter 
atualizada.

Que livro você 
indicaria para um 
amigo? Por quê?

 “Diário de um 
sobrevivente”, pois 
retrata o período 
desde a ditadura 
militar até hoje. 
mostra os bastidores 
da política brasileira.

“O poder de agora”. 
O livro nos mostra 
a importância de 
valorizarmos o 
momento, tirando 
lições positivas do 
passado.

“Admirável Novo 
Mundo”, pois o autor 
conseguiu captar 
bem a direção que a 
sociedade está indo.

“A Cabana”, porque 
esse livro leva você a 
refletir sobre a vida.

“O pequeno Príncipe”. 
Pela qualidade da 
literatura. Cada vez 
que o leio aprendo 
coisas novas.

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5
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Campanha do Agasalho 2012
A Campanha do Agasalho, realizada neste ano de 2012, foi 
um sucesso e superou as nossas expectativas. Os  agasalhos 
e vários tipos de roupas foram divididas em quatro partes 
e encaminhadas para instituições que cuidam das pessoas 
carentes da nossa cidade.

A direção do Colégio Universitas agradece a todas as pessoas 
que contribuíram com suas doações, demonstrando a 
solidariedade e a vontade de ajudar quem se encontra em 
situação de carência e exclusão.

Teatro: Quanto vale o seu riso?
No dia 15/08/2012 recebemos o Projeto “Responsa” 
abordando o assunto bullying. O espetáculo utilizou múltiplas 
linguagens teatrais além de aplicar dinâmicas motivacionais.

No final da peça os alunos ganharam uma pulseira que 
servirá como símbolo do compromisso assumido perante o 
grupo de não causar, participar ou aceitar comportamentos 
relacionados ao bullying.

5º Festival Unicorpus
Os alunos da Dança Criativa, Dança Livre, Jazz, Baby Class, 
Ginástica Olímpica, Coral e Teatro participaram, no dia 10 de 
outubro, do 5º festival Unicorpus, no Teatro Municipal Brás 
Cubas, no qual foram arrecadados 700 kg de leite em pó e 
brinquedos para o “Dia das Crianças” das entidades que o 
colégio apoia.

O Evento contou com o apoio do Unipais e patrocínio do Ban-
co Bradesco.

Dia dos Pais
Um encontro repleto de carinho, amizade e respeito ocorreu 
no dia 11 de agosto, quando homenageamos os pais no 
Colégio Universitas. Todos se uniram durante as diversas 
atividades que envolveram a SUSTENTABILIDADE.

Houve momentos de integração pai e filho, com atividades 
recreativas e uma grande confraternização no final das 
apresentações.

Folclore
Com o intuito de resgatar os aspectos culturais brasileiros, a 
turma do jardim III, de forma lúdica e significativa, trabalhou 
durante o mês de agosto o folclore brasileiro por meio de 
brincadeiras músicas, parlendas, adivinhações, lendas e 
personagens folclóricas.
Na tarde do dia 24/08/2012, os trabalhos realizados pela 
turma foram expostos.

Palestra sobre redes sociais
Nossos alunos de 6º ao 9º ano tiveram uma palestra com o Dr. 
Carlos Alberto Carmello Júnior, Promotor de Justiça da Infância 
e Juventude de Santos, sobre “Os cuidados necessários ao 
fazer uso das Redes Sociais”, realizada nas dependências do 
Colégio Universitas-Ensino Médio.
Agradecemos ao palestrante por nos presentear com seu gesto 
que nos une em busca de um mundo melhor.

Chácara encantada
Os alunos do 3º ano foram à “Chácara Encantada” e tiveram 
um belo dia de aventura e aprendizado.

1. Teatro: Quanto vale o seu riso?
2. Dia dos Pais
3. 5º Festival Unicorpus
4. Folclore
5. Palestra sobre redes sociais
6. “Chácara Encantada”
7. Canguru Sem Fronteiras
8. Palestra: Sr Andor Stern
9. Período Ampliado / Universitas 

English
10. Dia das crianças 2012
11. Excursão Fazendinha
12. Churrasco em comemoração ao 

Dia dos Professores
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Canguru sem fronteiras
Com o objetivo de buscar uma nova concepção sobre Matemática que surgiu uma 
competição diferenciada: o Canguru sem Fronteiras.

O “Canguru Matemático sem Fronteiras” atualmente conta com representante de 
46 países e cerca de 6 milhões de participantes em todo o mundo.

Repetindo a experiência,  o Colégio Universitas, participou neste ano, com alunos 
do 3º ano ao 9º ano.

Palestra: Sr Andor Stern
No dia 9 de outubro o Colégio Universitas teve a honra de receber o Sr. Andor 
Stern, judeu sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz e Dachau.

A palestra ministrada pelo Sr. Andor complementou as aulas de História da 
professora Elsie Briggs Lins Padron e envolveu todos os alunos dos 9º anos.

O palestrante foi um dos entrevistados pela assessoria do diretor cinematográfico 
Steven Spielberg antes da elaboração do filme “A Lista de Schindler”.

Os alunos ficaram com esta história de vida.

Período Ampliado / 
Universitas English
No dia 27 de outubro foi realizado 
a 1ª festa do Halloween do Período 
Ampliado.

A festa contou com a participação 
dos alunos do jardim 1 ao 5º ano que 
apresentaram coreografias. Logo após 
houve um coquetel.

Dia das Crianças 2012
O Colégio Universitas, em parceria 
com o Unipais, proporcionou para a 
comunidade Vila Nova Era um “Dia das Crianças” muito mais feliz, com atividades 
de recreação, lanche e doação de brinquedos que foram arrecadados pelas crianças 
que participaram do 5º Festival Unicorpus.

Excursão Fazendinha
No dia 25 de outubro, os 2ºs anos foram à Fazendinha em São Paulo. Lá vivenciaram 
a rotina de vários animais, conheceram vários tipos de árvores frutíferas e 
desfrutaram de momentos descontraídos andando a cavalo, fazendo pão etc.

Churrasco em comemoração
ao Dia dos Professores
Como em todos os anos, o dia dos professores, 15 de outubro, foi comemorado 
com muita animação e amizade.
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Colégio Universitas -
Campeão da Copa NUPEC
O Colégio Universitas parabeniza os alunos Caio Borges, 
Enrico Marques, Pethras Martinez, Tiago Benith, Lucas Ba-
celo, Lucca Teixeira, Beatriz Fernandes, Pedro Vassão, Pe-
dro Cabrita, Kaik dos Santos, Marcos Vinicius e o professor 
Marcelo Vavoliza pelas brilhantes conquistas:
Campeão da Copa Nupec de Futsal Escolar - Sub 09 Ouro
Tiago Benith - artilheiro da competição
Caio Borges - goleiro menos vazado da competição.

Iv COPA CORPO Em AçãO
DE gINáSTICA ARTÍSTICA

No dia 10/11 na Arena 
Santos, nossa equipe 
deu um show de graça, 
beleza, elegância e, é cla-
ro, movimentos. Nossos 
resultados foram mara-
vilhosos e nossa escola 
foi a maior em número 
de participantes, com 
100 crianças inscritas. A 
união da equipe e nossa 
torcida vibrante, foram 
destaque do evento. Pa-
rabéns a todos que con-
tribuíram para o sucesso 
da nossa escola.

E M  F O C O

Notícias da UNIpais

Este é um tema amplamente discutido e, apesar disso, 
mal resolvido. Em geral, para os pequenos, parece chato e 
entediante dedicar-se à literatura e abandonar sua internet, 
salas de bate-papo, jogos e a televisão.

Os livros estão entre os maiores aliados de nossos filhos. 
Seus benefícios estarão presentes na vida, permitindo maior 
criatividade e poder de análise, senso crítico e capacidade 
de argumentação, sem falar na capacidade de imaginar...  
Além de abrir outras dimensões, cria um olhar que vai além 
do conhecimento didático e pode participar da formação da 
verdadeira cidadania.

Na pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, de março de 
2011 e publicada pelo Instituto Pró-Livro, 63% dos entrevis-
tados que não são leitores nunca viram a mãe lendo e 87% 
nunca foram presenteados com livros na infância. Para 88% 

ganhar livros teve forte influência no gosto pela leitura.
Estimular? Hoje é função da escola e dos pais. Já pensou no 

estímulo de ler junto com seu filho? Discutir os capítulos e fo-
mentar a curiosidade? Que tal iniciar por livros menores (crian-
ças sempre contam o número de páginas) e com ilustrações? 

Está claro, enfim, que a atitude e os hábitos dos pais são 
boa parte do estímulo à leitura.

O UNIPais continuou suas atividades voluntárias neste 
semestre com a Festa Junina, o Unicorpus e os jogos na últi-
ma sexta-feira do mês, reunindo pais e filhos numa integra-
ção extremamente agradável. Todos os lucros que foram ar-
recadados foram destinados à instituição de caridade Casa 
da Vó Benedita.

Silvio Carlos Ferreira – colaborador do UNIPais

UNIvERSITAS CAmPEãO 
DA COPA CNA SUb-07
Nossa equipe Sub 07 de futsal, sob o comando dos 
professores Marcelo e Ricardo, sagrou-se campeã da 
Copa CNA de futsal escolar 2012.

O ESTÍmULO AO HábITO DA LEITURA

CORAL UNIvOZES
O Coral Univozes do nosso Colégio continua encantando 
com sua boa música e muita alegria.
Com repertório natalino, apresentado na sacada do Shop-
ping Balneário quando da chegada do Papai Noel, foi apre-
ciado por mais de 5 mil pessoas. Foi emocionante!
O grupo, acompanhado da Banda Marcial de Cubatão, apre-
sentou-se no Palácio das Artes de Praia Grande, no grande 
Concerto Ternura, sendo visto por cerca de 500 pessoas. No 
repertório: Titãs, Lulu Santos, Ary Barroso, Luiz Gonzaga, 
Chico Buarque entre outros.
Seus próximos concertos: 6/12 – OAB-Santos, 17/12- Secre-
taria da Fazenda, 10/12- Centro Israelita, 21/12- Formatura 
9ºs anos do Colégio.
As inscrições para novos integrantes continuam abertas e 
não é necessário conhecimento musical. Que tal participar? 
A Regência é da Maestrina Sandra Diogo Moço.

PARA USO DOS CORREIOS

Mudou-se Falecido
Desconhecido Ausente
Recusado  Não procurado
Endereço insuficiente
Não existe número indicado

Informação escrita pelo porteiro ou síndico.
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Em ___/___/___        ______________________
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