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Incentivo a Leitura
O hábito de adquirir conhecimento através da leitura ainda tem
um longo caminho a ser trilhado. Isso é o que revela a quarta
edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada, em
2016, pelo Instituto Pró-Livro. De acordo com o estudo, 25% de
estimativa de 48 milhões de pessoas compraram um título
impresso nos últimos três meses de 2015, enquanto que 30%
das pessoas jamais adquiriram qualquer livro. Os dados
complementam a preocupação com a educação no País: 55% dos
entrevistados disseram saber da existência de bibliotecas
próximas à sua residência e 36% afirmaram que desconhecem a
existência de um espaço público para leitura. O Instituto Pró-
Livro acredita que: “A LEITURA seja a principal ferramenta para
melhorar a qualidade da educação e para construir um país que
ocupe os primeiros lugares quando se avalia educação e
desenvolvimento humano”.
      Os livros não deveriam fazer parte da vida das pessoas
apenas no período escolar e, sim, acompanhá-las por toda a vida.
Afinal, com eles, aprende-se cultura, exercita-se a imaginação e
expande-se o vocabulário. Bem disse Castro Alves: 

“Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar”.
    

O LIVRO LUNA LINA A MENINA QUE SEMEAVA ECOS ISBN
978-85-7113-650-2 LANÇADO EM 2015 - PONTES, FOI

ADOTADO PELA SME-SP, PROGRAMA MINHA BIBLIOTECA,
PARA ALUNOS DE 561 ESCOLAS MUNICIPAIS.

     "Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca."
Jorge Luis Borges



      Através da leitura o ser humano consegue se transportar
para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e
emoções que o cercam, acrescentar vida ao sabor da
existência e vivenciar experiências que propiciem e
solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo
de aprendizagem. Neste sentido, o cidadão, as empresas e
programas de incentivo do governo dispõem de condições
adequadas para oferecer aos filhos, colaboradores e alunos
da rede de escolas municipais o primeiro passo na
consciência da importância de se adquirir o hábito da leitura,
despertar neles o gosto pela leitura, o amor pelos livros. A
proposta do projeto de incentivo à leitura “SEMEANDO
LIVROS” além de engendrar na literatura, também trás o
importante caráter ambiental, na qual se propõe, em local
definido pelo patrocinador, recolher as pilhas/baterias/óleo
saturado para descarte e, em troca, o participante será
presenteado com um exemplar literário do livro LUNA LINA a
Menina Que Semeava Ecos - 2015 - Ponte ou Eles Somos Nós
- 2019 - Horus, autor JULIO CARLOS ALVES, incluso a marca
do patrocinador.
    

    Diferentemente de tê-los restritos no perímetro das
bibliotecas, o livro será levado para o seio familiar e repassado
posteriormente a outras pessoas, cumprindo seu papel e
agregando valor social. Para o projeto de incentivo à leitura
“Semeando Livros” estão associados os direitos autorais dos
livros aqui citados e terão desconto especial no valor de
capa/livrarias, serão impressos com a logomarca das empresas
patrocinadoras e com a quantidade livre de exemplares,
entretanto uma porcentagem da totalidade de livros impressos
ou digitais serão destinados aos alunos, com idades entre 12 e
17 anos, de escolas e professores escolhidos na rede municipais
do Município ou região Metropolitana. 

Nosso Objetivo Visão



PROPOSTA

       Incentivar a formação de leitores(colaboradores e alunos) e
novos escritores;
         Despertar o gosto pela leitura;
         Ampliar o vocabulário as experiências de leitura com o grupo
e individualmente;
     Incentivar as pessoas a compreender e utilizar melhor as
regras ortográficas da Língua Portuguesa;
        Prestigiar os autores nacionais e aproximar os cidadãos dos
valores culturais.
          Consciência e Responsabilidade Ambiental 

     

       Fica aqui evidenciado a importância da leitura para qualquer
faixa etária e a necessidade de despertar e motivar novos leitores,
seja na escola, no universo laboral ou particular, com o incentivo
de voluntários, organismos públicos e empresas a descoberta
acontecerá e os novos leitores carregarão consigo o sentimento
de valorização e respeito compartilhando o presente em seu
espaço e meio social. 

Contribuição Social      "Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca."
Jorge Luis Borges

O LIVRO ELES SOMOS NÓS ISBN 978-989-8984-19-7
LANÇADO EM 2019 PELA EDITORA HÓRUS FOI DISTRIBUIDO

APENAS EM PORTUGAL.
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