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Projeto Academinha 
 Criada em 2003, fruto de um projeto idealizado em proposta pela Academia de Letras do Distrito 

Federal e, que por sua vez, conta com a colaboração e parceria de todos os educadores do Colégio 

Soma. 

 O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos o desenvolvimento pleno de suas 

habilidades e visualizar um futuro de grandes realizações, cultivando sempre uma boa leitura 

valorizando assim a arte em toda sua magnitude. 

 O desenvolvimento do projeto implica numa série de atividades que serão desenvolvidas dentro e 

fora do Colégio. Desta forma os alunos passam a adquirir conhecimentos referentes aos escritores, suas 

obras, atualidades, onde poderão orientar, motivar aos demais alunos a desenvolverem o hábito e o 

gosto pela leitura. 

 Esse projeto propicia o pleno desenvolvimento das habilidades literárias e artísticas. 

 A relação lúdica e prazerosa com a obra literária possibilita a formação de um bom leitor, pois a 

exploração da fantasia e da imaginação instiga a criatividade e fortalece a interação. 

 Além disso, a Academinha Soma visa difundir a Língua Portuguesa como arte, ou seja, 

despertando as diversas manifestações literárias. 
  

Critérios para a escolha dos Acadêmicos: 
  

  Os Acadêmicos serão escolhidos por meio e por mérito em: 

  * Destaque na leitura, escrita oralidade. 

  * Concurso de redação.  

  * Comportamento. (critério desempate) 
 

 Período do Processo Seletivo dos Acadêmicos – de 19 à 24/2 
 

 Cada turma, do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio terá um aluno representante 

(Acadêmico), totalizando 18 alunos / Acadêmicos. 
 

Atividades realizadas pelos Acadêmicos ao longo do ano: 
 Encontro com os autores. 

 Visita a Biblioteca Pública 

 Visita a Academia de Letras 

 Oficinas com os autores/ ilustradores 

 Visita as livrarias/ distribuidoras de livros 

 Produção de um Livro de Poesia. 
 

 Os encontros acontecerão uma vez por bimestre e serão, coordenados pelos professores de Língua 

Portuguesa, Professores regentes e Coordenação Pedagógica. 

 Os Acadêmicos têm como uma de suas atribuições ajudar e estimular os colegas da turma quanto ao 

gosto e hábito pela leitura. 

 Os mesmos serão responsáveis por ajudar o(a) professor(a) durante a organização e desenvolvimento 

do Projeto Ler para Ser e a escrita de 3 (três) poesias para compor o Livro Acadêmicos 2018, que será 

lançado no dia do SARAU Literário (Novembro). 

 Colocamo-nos a disposição para possíveis esclarecimentos e desde já agradecemos a parceria e 

confiança em nós depositada. 
Atenciosamente, 

Direção Pedagógica 

 

“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros, sem leitura os nossos filhos 

 serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história. (Bill Gates) 
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