
Um pedacinho do Imposto de Renda devido da sua empresa pode  

fazer a diferença para milhares de crianças!

Projeto: Mundo da Leitura

O valor da sua contribuição é
convertido em livros!



Projeto: Mundo da Leitura
PRONAC: 15 10957

Objetivo: Reimpressão 6 livros e ofertar gratuitamente à  
escolas públicas, bibliotecas e organizações sociais que têm  

por objetivo o incentivo à leitura e à cultura.

A Gritadeira

A Galinha que sabia lerA Galinha que Sabia Ler

Galinha criada em uma chácara fica amiga dos livros de seu dono e acaba aprendendo a ler. Ao conhecer a história da  
“Galinha dos Ovos de Ouro”, decide mudar seu final. Seus amigos livros mostram a ela que a própria natureza também  
é uma “galinha dos ovos de ouro”, pois está sendo destruída, apesar de ser a fonte da vida - que é nossa maior riqueza.  
A partir desta consciência, os livros e a galinha ajudam um rio a renascer.

A Gritadeira

A mãe de Paulinha ganhou um vaso de planta e a menina logo pediu para cuidar dela. Era uma plantinha diferente,  
ninguém sabia seu nome. Nos dias que se seguiram, Paulinha começou a achar que a planta era maluca: de repente, ela  
começava a gritar sem parar até que a menina prestasse atenção no que dizia! Gritava, sim, mas não falava nenhuma  
bobagem... na verdade sabia tudo sobre formas de proteger a natureza e o planeta!



O livro que não tinha fim

Uma interessante história, com um ponto de vista bem diferente, sobre aquecimento global e as nossas contribuições  
ao planeta através do cuidado com o meio ambiente.

O vestido Azul

O Livro Que Não Tinha Fim

O Vestido Azul

Recriação de conto popular. Uma menina muito pobre e estudiosa costumava ir à escola suja e com roupas rasgadas.  
Comovido com essa situação, seu professor junta dinheiro para comprar-lhe um vestido novo. Inspirados pela sensível  
melhora na aparência e nos cuidados pessoais da menina, os pais, os vizinhos, o bairro e, por fim, a comunidade vão  
se conscientizando de que é sempre possível tornar a vida um pouco melhor, por meio de ações individuais e  coletivas.



Semente da verdade

O novo imperador será a criança que fizer nascer, de uma semente morta, a planta mais bonita. A história é uma bela
reflexão sobre o valor da determinação e da verdade. No livro de atividades, as crianças, além de aprenderem sobre o
tema, também podem colorir as ilustrações.

Tirrim e o Cocoricó
Tirrim e Cocoricó

Sob a forma de poesia, a história ressalta a importância da amizade, em oposição aos atos de rivalidade, mostrando  
que a primeira traz união e, com ela, resultados muito mais compensadores diante dos desafios da vida. Cocoricó -
um galo - disputa com Tirrim - o relógio despertador - o privilégio de despertar o dono todas as manhãs. A  
competição acabará criando problemas para os dois, que resolvem, então, se unir e ficam amigos, a ponto de se  
ajudarem em dificuldades futuras.

A Semente da Verdade
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