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Secretaria Municipal de Educação de Paulo
Afonso vivencia Projeto Leitura, a Chave do
Mundo
Nas escolas, na Nobel, no Exército, é tempo de LER e SONHAR
Antônio Galdino

Secretaria Municipal de Educação de Paulo Afonso vivencia Projeto Leitura, a Chave do Mundo

Do Facebook

Desde o ano passado, 2016, quando várias escolas da
rede municipal de ensino estiveram em sintonia com
centenas de outras escolas e instituições de vários países
no projeto mundial de incentivo à leitura, que os
estudantes das escolas municipais de Paulo Afonso
mantém intensa programação nas escolas e em outros
espaços públicos dentro do Projeto Leitura, a Chave do
Mundo.

Este ano, sempre
sob a coordenação
da Professora Maria
do Carmo Joaquina,
da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação e Coordenadora desse Projeto muitas
apresentações dos estudantes vem acontecendo e já
estão se colhendo frutos das sementes plantadas.
SME - Projeto de Leitura -Literatura de
Cordel

Do Facebook

SME - Projeto de Leitura -Literatura de
Cordel - Casa da Cultura

da net

Alunas de Escolas
da Rede Municipal SME - Projeto de Leitura
foram ganhadoras
dos três primeiros lugares do Concurso de Redação
promovido pelo Exército Brasileiro através da 1ª Cia. de
Infantaria, sediada em Paulo Afonso.
Tempos depois, vários alunos de muitas escolas do
município tiveram uma intensa tarde de atividades na
Livraria Nobel, prestigiadas por diretores das escolas,
coordenadores, diretora de departamento e do secretário

Cordel - Casa da Cultura

Municipal de Educação, professor Severino Alves de
Oliveira Lima, conhecido como Professor Silva.

Em outro momento bem especial os alunos apresentaram poemas, no auditório da Secretaria
de Educação do município e foram avaliados pelo secretário de educação, por professores da
rede municipal, escritores e empresários de Paulo Afonso.
A literatura de cordel marcou outra etapa desse projeto e sua realização, na Casa da Cultura,
também mereceu a atenção de grande número de pessoas presentes.
Do Facebook

A professora Maria do Carmo, Coordenadora do Projeto
Leitura, a Chave do Mundo, afirmou que é pela
contemplação do ato de ler que teremos um ensinoaprendizagem mais eficiente e uma sociedade mais
fraterna e desenvolvida. E informou que “até o final do
ano, várias outras etapas desse projeto estão previstas e
já temos observado um crescente interesse dos alunos
pela leitura. Isso é muito bom”, concluiu a professora que
é conhecida como Carmem.

Para o Secretário
Municipal
de
Educação,
Professora Maria do Carmo - Karmem.
Professor Silva, “A
leitura
é
um
universo fantástico de conhecimentos. Estamos sempre
valorizando e oportunizando os nossos alunos a
desbravarem esse mundo de amplidão literária que
resulta em cidadania”
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Professor Silva, Sec. Mun. de Educação
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