
Olá, bem-vindo à A Taba!

Somos uma empresa especializada em curadoria de livros infantis, com
profissionais que trabalham há mais de 20 anos com a seleção de livros
para acervos e projetos de incentivo à leitura.

É com grande felicidade que lhe informamos da parceria com o Centro
Educacional Pioneiro em 2022. Ele faz parte do programa A Taba na Escola,
em que garantimos à comunidade escolar uma seleção de livros com
qualidade e diversidade, em um programa curricular alinhado à BNCC.

Você receberá em casa, três livros incríveis e, a cada dois meses, convites
da A Taba para participar de rodas de leitura online com outras crianças de
outras escolas, potencializando ainda mais a experiência com o livro! Os
livros deverão ser entregues às professoras no primeiro dia de aula. 
 
As professoras terão acesso as formações e conteúdos exclusivos para
aprofundarem seus conhecimentos pedagógicos.

No kit entregue, cada assinante recebe um passaporte do leitor para fazer
registros ao longo do ano, e um mapa de exploração, que reúne um
material de apoio para conduzir boas conversas a partir da leitura.

Para receber os livros, você deverá se cadastrar por um link que será
divulgado pela própria escola. A assinatura deste serviço tem o valor de
12 parcelas de R$ 15,00 por estudante. 

Acreditamos que boas histórias são ponto de partida para conversas e
momentos de conexão em família. Elas nos revelam diferentes universos
possíveis e ajudam as crianças a escreverem as suas próprias histórias. É
um prazer ter você conosco nesse capítulo da história de sua criança.

Um abraço e boas leituras!

Equipe A Taba



Escola e famílias juntas na formação de leitores



A Taba é uma empresa especializada em curadoria de
livros infantis e juvenis.

Nossa equipe acredita que boas experiências de
leitura aproximam adultos e crianças.

Por isso, trabalhamos com muito carinho escolhendo
os melhores livros para as famílias, sempre
acompanhados de exclusivos materiais  de mediação. 

Quem somos?



O   

é  parceiro da  



Como funciona?

No início do ano de 2022, sua família receberá em casa uma
experiência de leitura selecionada pela A Taba a pedido do
Centro Educacional Pioneiro. 

Tudo pensado com muito carinho para criar momentos de
conexão entre você e seu (sua) filho (a).

Além disso, todas as crianças da mesma série da escola
também receberão um kit igual ao de vocês. Ou seja: as
experiências de leitura vividas em casa serão ampliadas na
troca com leitores em diferentes espaços.



 

O que vem no kit?

Livro especial 

Mapa de Exploração
exclusivo para descobrir

tesouros do livro

Passaporte para o
leitor registrar  suas

viagens literárias

O que é necessário para aderir:

3.   Pronto! Logo, logo uma                        
experiência incrível de leitura

chegará em sua casa

                                                     ou acesse: 
https://www.ataba.com.br/centro-educacional-pioneiro-2022/ 

Acesse o link personalizado
para a sua escola clicando

no botão abaixo:

1.

2.   Insira os dados de endereço,            
dados do(s) seu(suas) filho(as), e
ano escolar. Dúvidas, entre em

contato com
naescola@ataba.com.br

CADASTRO



 

/ataba

/atabaleituraemrede

naescola@ataba.com.br

/leituraemredelivros

FALE COM A GENTE!
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