
Encerramento das atividades do PLIF 

O projeto de extensão PLIF – Projeto de Leitura do IF, mais uma vez, desenvolveu suas 

atividades no ano de 2019. Neste ano, sob a coordenação da professora Elaine A. Campideli 

Hoyos e o auxílio das docentes Luciana P. de Moura Carneiro e Maressa de Freitas Vieira, 

tendo como título “PLIF – A leitura como lazer”, o projeto teve como intenção mostrar que a 

leitura pode ser algo prazeroso e divertido. Nesse sentido, com o apoio de uma bolsista do 

Curso de Licenciatura em Letras, a aluna Larissa Justiniano Oliveira, e a participação voluntária 

dos discentes do primeiro ano do curso, Gabriela de Souza Santos, Maisa Kerolin P. Baldini e 

Rafael Calça, foram realizadas as ações “Contação de histórias”, “Leitura de Sobremesa” e 

“Maratona de Leitura”. Entre as atividades realizadas, destacam-se a participação do Projeto 

nos eventos: “Dia da Família” realizado pela Colônia Espírita Fraternidade de Avaré, na própria 

instituição, no domingo, 16 de junho; "A Comunidade e a Pessoa com Deficiência", promovido 

pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD), no Largo São João de Avaré, 

no sábado, 24 de agosto; “Semana do Folclore”, executada pela Secretaria Municipal da 

Cultura, juntamente com a equipe da Biblioteca “Professor Francisco Rodrigues dos Santos” de 

Avaré, no Parque da CAIC.  

As atividades da “Leitura de sobremesa” foram realizadas nas dependências do IFSP de Avaré 

apenas, contudo, tiveram um público bastante interessado. Isso se deu, principalmente, pela 

obra escolhida, cuja leitura foi bastante dinâmica, amena e deleitosa. Com início em agosto, a 

obra que mais agradou ao público foi Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um 

pouco) dramática, da escritora brasileira Thalita Rebouças. Para encerrar as atividades do 

PLIF< no último dia 26, foi realizada uma “Maratona de Leitura” com o intuito de finalizar a 

obra Fala sério, mãe., da mesma autora.  

O público atingido ao longo do desenvolvimento do projeto foi bastante heterogêneo e 

acreditamos ter conseguido atingir uma de nossas metas que era a de divulgar a importância 

da leitura e todo o prazer, diversão e 

conhecimento que essa atividade pode nos 

proporcionar. 

 



 

 

 

 

 

 


