
 

 

Projeto “MaisQueLendo” 2017 

Regulamento 

Artigo 1o - Propósito  

O projeto “MaisQueLendo” tem o propósito de desenvolver nos alunos o gosto pela leitura, a 
fim de contribuir para o seu crescimento pessoal e intelectual.  

Artigo 2o - Condições gerais de participação  

1. A participação no projeto “MaisQueLendo” est  a erta a todos os alunos devidamente 
matriculados no Novo Anglo Botucatu, desde que o participante se enquadre nas categorias 
que serão apresentadas no art. 4o. 
2. Todos os alunos da escola rece erão um cartão “MaisQueLendo”, com nome e série 
identificados para que o professor responsável registre sua leitura extra curricular, conforme 
explanado nos artigos 5o e 6o.  

Artigo 3o - Comissão de Organização  

1. A  O     O    O  A   A  O será composta pela coordenadora pedagógico e pela 
professora de Língua Portuguesa do Novo Anglo Botucatu, sendo esta última responsável pela 
validação e avaliação dos títulos escolhidos pelos alunos participantes.  

Artigo 4o - Categorização dos participantes  

1. Fica criada UMA categoria para o projeto “MaisQueLendo”, Ensino Fundamental II (6o ao 9o 
ano). 

Artigo 5o - Da validação do livro escolhido pelo aluno  

1. A comissão responsável dei ar    disposição na Biblioteca e no site do colégio uma lista dos 
livros ade uados    ai a etária. O livro escolhido pelo aluno deverá fazer parte dessa lista. 
Caso isso não ocorra, o aluno não rece er  o carim o pela leitura desse livro.  

Artigo 6o - Da avaliação e pontuação.  

1. Os alunos deverão: Cada livro lido pelo aluno participante deve ser apresentado a 
professora, em horário pré-determinado,  ue usar  os critérios  ue julgar ade uados para 
avaliar a leitura do livro. O aluno  ue tiver comprovada sua leitura rece er  um carim o no seu 
cartão “MaisQueLendo”.  

Artigo 7o - Da premiação  

A cada livro avaliado e validado positivamente pela professora, o aluno rece er  um carim o 
no seu cartão “MaisQueLendo” e com isso, poder   resgatar os prêmios da tabela abaixo – por 
meio de cupons, de acordo com as fases 1 (4 carimbos) e 2 (8 carimbos). Para tanto, o aluno 
precisa apresentar o cartão e sua carteira de identificação escolar ao estabelecimento.  



PARCEIROS 

04 CARIMBOS  

- cineflix – na compra de um ingresso 

ACOMPANHANTE não paga. 

- imaginarium – desconto de 10% na compra 
de qualquer mercadoria 

- Sailor Jack BURGER – desconto de 20% 
na compra de lanche Brutus, válido para consumo no local 

- Top açaí – desconto de 20% na compra de 

qualquer produto + 1 suco de laranja 500ml 

 

 

08 CARIMBOS  

- Boards – desconto de 15% na compra de 

qualquer mercadoria  

- Sempre Presentes – desconto de 10% na 
compra de qualquer mercadoria + brinde 

- Livraria Papirus – desconto de 10% na 
compra de um livro + 1 brinde especial 

- NCX informática e toys 
colecionáveis – desconto de 10% na compra de um 

game + 1 boneco lego 

- MC Donald’s – na compra de um BIG MAC 
ganha outro.  

- Netto’s Pizza – ganhe uma pizza doce. 

Válido de terça a sexta para consumo na pizzaria. 

           :  

Obrigatória a apresentação da cartela carimbada e da 
carteirinha escolar. 

Ao completar os oito carimbos de uma cartela o Aluno-Anglo poder   solicitar uma nova cartela 
  coordenação, tendo que completá-la e utilizar o seu beneficio at  o  inal do ano-letivo vigente.  

Artigo 8o - Das datas gerais  

1. O projeto “MaisQueLendo” ter   seu inicio oficial no dia 02/03/2017 e como data de 
encerramento o dia 15/12/2017, não havendo validação do professor durante o período de 
ferias.  

Artigo 9o - Responsabilidade  

O Novo Anglo Botucatu não se responsabiliza por eventuais problemas com fornecimento dos 
serviços e/ou produtos da tabela de parceiros mas estar   atento   satisfação dos pais e alunos 
para melhoras necessárias no projeto.  

Artigo 10o - Outras Informações  

Outras questões em que se fizer necessária avaliação ou resolução serão tratadas pela 
comissão organizadora do projeto.  

 


