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UM ANO DE APRENDIZADOS E ENCANTAMENTOS
A leitura está na base do aprendizado de qualquer área
do conhecimento, é importante para a compreensão
do funcionamento das línguas, mas é também fundamental para o estudo da história, das ciências e para
o desenvolvimento do raciocínio lógico, entre outras
coisas. No entanto, além do seu papel na vida escolar,
a leitura é um meio de conexão com o mundo, com
os outros e principalmente com o mais íntimo de nós
mesmos, é fonte de magia, prazer e encantamento. É
com tudo isso em mente que a Árvore aposta em projetos de leitura a partir da plataforma como forma de
contribuir para a melhoria da educação brasileira, aumentar o engajamento dos alunos de escolas parceiras e oferecer um pouco das nossas vantagens a escolas convidadas.
Em 2017, a Árvore viu muitos de seus ideais ganharem
forma por meio da Maratona do Livro Infantil, do Prêmio Viajantes Literários, entre outros projetos. Assim,
entende que precisa continuar neste caminho e proporcionar cada vez mais momentos inesquecíveis para
alunos e educadores a partir da plataforma. Para 2018,
pelo menos cinco projetos estão previstos. Neste material, você encontra um resumo de cada um e, a partir

disso, já pode planejar a participação de sua escola.
As propostas de trabalhos seguiram tanto o que nós
acreditamos como ideal para a formação de bons leitores quanto a lógica adotada pelas recentes discussões em torno da Base Nacional Curricular Comum,
a qual vai orientar os currículos e as abordagens de
todas as áreas do conhecimento em âmbito nacional.
Como de costume, clientes da Árvore têm prioridade
na participação desses projetos, com direito a um
acervo maior e à inscrição ilimitada de suas turmas,
mas escolas convidadas também podem participar
mediante inscrição e atendimento a condições previstas em regulamento ou acordadas com nossa equipe
comercial.
Cada projeto foi pensado com muito carinho e, no
momento certo, terá a necessária atenção da Árvore.
Premiação, parceiros e regras serão divulgadas oportunamente. Por enquanto, conheça um pouco de cada
um e procure nossa equipe para garantir a participação de sua escola!
Abraços e boa leitura,
Equipe Árvore.
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TÍTULO DO PROJETO
Público alvo: xxxxxx

1 Concurso eu
Projeto:

escrevo minha
história
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CONCURSO EU ESCREVO MINHA HISTÓRIA
Público alvo: Ensino Médio

inscrições: Janeiro
Início: Metade de fevereiro (após o carnaval)
Final: metade de março
Premiação: final de março/início de abril
Público-alvo: Ensino Médio
Frequentemente o jovem depara-se com uma infinidade
de perguntas, esperanças e sonhos, com a necessidade
de fazer as primeiras grandes escolhas que afetarão os
anos seguintes de sua vida. Para ajudar a iluminar este
caminho, a Árvore lança o projeto “Concurso eu escrevo minha história”. Voltado para estudantes de Ensino
Médio, este projeto convida jovens de todo o Brasil a
escreverem suas próprias histórias, ocupando um lugar
de protagonismo. Por meio do incentivo à leitura, da
indicação de livros inspiradores e sugestões de atividades voltadas para leitura e escrita, pretende-se incentivar o estudante a descobrir um pouco mais sobre
si e refletir sobre seu lugar no mundo, escrevendo uma
pequena história de sua vida, sonhos e experiências.
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TÍTULO DO PROJETO
Público alvo: xxxxxx

projeto2

2 Maratona do
Projeto:

Livro Infantil
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MARATONA DO LIVRO INFANTIL
Público alvo: 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I

Inscrições: março
Início: abril
Final: abril
Premiação: maio
Público-alvo: 4° e 5° ano do Ensino Fundamental I
A Maratona do Livro Infantil foi um sucesso em 2017
e, claro, não poderia deixar de acontecer também em
2018. Será um mês de atividades e brincadeiras para
dar asas à imaginação. A Árvore vai disponibilizar um
ótimo acervo de livros infantis, uma premiação para
o(a) aluno(a) e a professora mais engajada e, em parceria com a Editora Melhoramentos, a tão sonhada visita
do Ziraldo à escola vencedora do melhor trabalho final.
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TÍTULO DO PROJETO
Público alvo: xxxxxx

projeto3

3 Concurso Jovem
Projeto:

Repórter
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CONCURSO JOVEM REPÓRTER
Público alvo: Ensino Fundamental II

Inscrições: abril
Início: metade de Maio
Final: metade de Junho
Premiação: final de Junho
Público-alvo: Ensino Fundamental II
O mundo de hoje exige jovens conectados, informados
sobre o que acontece e capazes de opinar e interferir
no meio em que vivem. A escola é o local em que essas
habilidades são desenvolvidas e refinadas, por isso
o projeto Concurso Jovem Repórter tem o objetivo
de, a partir da leitura de diversos textos jornalísticos
disponíveis na Árvore e do desenvolvimento de algumas atividades, estimular a produção de jornais pelos
alunos do Fundamental II. Além melhorar a leitura e a
produção textual, o projeto vai contribuir para que os
alunos se sintam parte da escrita da história de suas
escolas e comunidades.
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TÍTULO DO PROJETO
Público alvo: xxxxxx

projeto4
Projeto:

4 Prêmio Literário
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PRÊMIO LITERÁRIO
Público alvo: todos os segmentos

Inscrições: julho
Início: metade de agosto
Final: metade de setembro
Premiação: outubro
Público-alvo: todos os segmentos
Já imaginou ver o texto de alunos publicado em um livro
nos formatos impresso e digital? O Prêmio Literário da
Árvore possibilita a alunos e professores experiências
incríveis como essa e tantas outras. Depois do sucesso da primeira edição, que tinha o tema “Viagem”, a
segunda promete ser ainda mais inesquecível. Durante
um mês, estudantes de diferentes segmentos, com a
orientação especial de um(a) professor(a), realizarão
várias atividades criativas, voltadas para a escrita e motivadas por um acervo pensado cuidadosamente para
o projeto. Ao final, as produções selecionadas serão
premiadas com a publicação e muito mais! O propósito
do Prêmio é inspirar pequenos e jovens leitores e escritores a se apaixonarem ainda mais pela literatura.
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TÍTULO DO PROJETO
Público alvo: xxxxxx

projeto5
5 Desafio Árvore Projeto:

Projetos de leitura
inovadores
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DESAFIO ÁRVORE - PROJETOS DE LEITURA INOVADORES
Público alvo: a definir

Inscrições:
de projetos: março a junho
de prospects/clientes: agosto
Início: final de setembro
Final: outubro
Premiação: novembro
Público-alvo: a definir
Com o intuito de descobrir e xperiências inovadoras
voltadas para leitura e aplicadas dentro da sala de
aula, a Árvore de Livros irá promover o “Desafio Árvore - Projetos de leitura inovadores“, que tem como
objetivo reconhecer e destacar experiências q
 ue estimulem uma transformação nos modelos tradicionais de incentivo à leitura. Professores de todo Brasil
poderão inscrever seus projetos e, ao final do concurso, a Árvore d
 e Livros irá avaliar, selecionar e produzir
aquele que tiver mais destaque, levando em consideração a originalidade, os preceitos pedagógicos e sua
viabilidade. Além, é claro, de presentear o professor(a)
vencedor(a) e levar sua ideia para outras escolas e realidades do país.
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FEVEREIRO

JANEIRO

MARÇO

Concurso eu escrevo
minha história
JUNHO

MAIO

Cronograma

JULHO

Concurso Jovem
Repórter
SETEMBRO

OUTUBRO

ABRIL

Maratona do Livro
Infantil
AGOSTO

Prêmio
Literário
NOVEMBRO

DEZEMBRO

Desafio Árvore Projetos de leitura
inovadores
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ÚLTIMAS PALAVRAS
A Árvore acredita que uma das melhores formas de incentivar a leitura e formar leitores cada vez mais críticos é por meio da realização de projetos de leitura. É
com este desejo e com muito carinho que pensou os
projetos listados aqui.
Como você pôde ver, cada um possui suas particularidades. Há aqueles voltados para segmentos específicos, priorizando o Ensino Fundamental I, o Fundamental II ou o Ensino Médio, e há também o grande Prêmio
Literário do segundo semestre voltado para todos os
segmentos de ensino, sem deixar de levar em conta as
singularidades de cada ciclo de formação.
Em todos os projetos, a parceria com professores é essencial para que os objetivos sejam alcançados. Além
disso, muitas formas de encantar ainda mais os estudantes pelo mundo da leitura foram imaginadas. Os
alunos poderão ler títulos cuidadosamente escolhidos
para para cada atividade, de acordo com as abordagens
e temas propostos. E poderão também escolher, dentro do acervo disponibilizado, diferentes leituras para
que as vivências sejam ainda mais ricas e prazerosas .

É importante dizer que a principal crença alimentadora de cada uma dessas experiências possibilitadas
pela Árvore é a de que a leitura pode construir pontes
e abrir portas para um mundo melhor. E este mundo
pode surgir nas escolas, entre as trocas e aprendizados de cada novo encontro.
Se tiver interesse em algum desses projetos, ou até
em mais de um, entre em contato com nossa equipe.
Visite o site da Árvore:
www.arvoredelivros.com.br
Contatos:
Para escolas clientes:
pedagogico@arvoredelivros.com.br
Para outras escolas:
comercial@arvoredelivros.com.br
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