
ALUNO(A): Nataly Casey Leite Silva  

ESCOLA: Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida  

SÉRIE/ANO: 4º Ano TURNO: Matutino 

MODALIDADE: Carta   CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Marly Alves Mota 

 

Querida Mamãe... 
 

 Por meio dessa carta, quero lhe agradecer por ter mim mostrado o 

mundo da leitura. Há! A leitura é maravilhosa, me leva a muitos lugares 

com muitos personagens diferentes. 

Quando estou lendo, a minha imaginação cria asas e me leva a 

diversos lugares. A leitura é extraordinária, uma hora sou pirata outra 

hora sou princesa, amazona, alpinista, bem posso ser tudo que uma 

garota da minha idade possa imaginar. 

 Porém nem toda leitura eu posso ler, pois a senhora disse que 

ainda sou pequena para ler qualquer coisa, mas por enquanto não tenho 

idade o suficiente. Leio livros infantis como: Diário de um banana, Diário 

de uma garota nada popular, Diário de uma princesa, O herói perdido e 

muito mais. 

De todas as leituras que eu já fiz, a mais importante de todas é a 

Bíblia. Toda noite antes de dormir eu a leio. Foi por meio dela que 

descobri a importância de amar ao próximo. 



Mãe, a senhora sempre disse que lendo, adquirimos conhecimento 

e melhoramos o vocabulário. 

Beijos! 

Com amor, sua filha Casey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNO(A): Iris Nunes dos Santos 

ESCOLA: Prédio Escolar Orlando Carneiro 

SÉRIE/ANO: 4º Ano TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Carta   CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Silvia Bastos Nunes Matos 

 

Povoado de Areia, 14 de Julho de 2016 
 

Querida amiga Rayane, 
 

Estou escrevendo esta carta para lhe falar sobre o projeto de leitura 

que está sendo desenvolvido na minha escola, pois com ele melhorei os 

meus conhecimentos, a escrita, Essas mudanças só aconteceram porque 

eu mim dediquei à leitura. 

 Hoje eu acordei muito feliz porque ontem fui sorteada para levar a 

maleta da leitura para casa sentei juntamente com minha avó, pois o 

projeto incentiva a família a fazer leitura sobre o tema Educação 

Ambiental e Saúde. 

O livro foi muito legal. Nele, tinham informações de cuidados da 

higiene do nosso corpo, como tomar banho e escovar os dentes, etc... Foi 

muita diversão a leitura do livro com o apoio da minha família. Aprendi 

sobre a importância de ler. 



 Minha queria amiga, como você não estuda na minha escola, 

resolvi lhe contar como descobrir o prazer pela leitura, com minha 

professora dando incentivo e carinho. Agora, mim conte, como acontece 

o incentivo da leitura na Escola Maria Rita, onde você estuda? 

 

Beijos, querida! 

Iris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALUNO(A): Bárbara da Conceição Ramos 

ESCOLA: Prédio Escolar Cezário Boaventura  

SÉRIE/ANO: 4º Ano TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Carta   CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Jaci Silva Santos 

 

Fazenda Batalha, 07 de Julho de 2016 

 Diretora Iraildes: 
 

 Venho por meio dessa carta, demonstrar o meu profundo 

agradecimento a todos os professores que mim incentivaram no meu 

aprendizado. O que seria de mim sem a dedicação, o compromisso e a 

boa vontade deles! Eu ainda estou no processo de alfabetização e tenho 

muito que aprender, mas o pouco que sei me ajuda muito, pois ajudo 

minha amada mãe escrever mensagem de texto no celular para sua irmã 

que também não sabe escrever e nem mesmo faz o seu nome. Por eu ver 

as dificuldades em minha família, por não saberem ler, mim preocupo 

no meu aprendizado. 

Tenho uma professora que mim incentiva a ler e a escrever bem, 

ela fala que a leitura leva a pessoa a descobrir coisas incríveis. As vezes 

fico pensando se minha mãe soubesse ler e escrever teria a vida que ela 

tem ou seria bem diferente? 



 Por tudo isso que pretendo mim dedicar aos estudos, para assim, 

ter uma vida diferente, onde eu possa trabalhar menos e ganhar mais. 

Pretendo ser uma pessoa realizada nos estudos. 

Diretora Iraildes, termino aqui minha gratidão por todos que mim 

ensinaram a ser o que sou hoje, porque se eu não soubesse ler, não estaria 

hoje concorrendo com outros alunos. 

     Beijos, 

Bárbara 


