
Regulamento - Projeto +CULTURA 2018 
 
Artº 1º - Propósito 
O projeto “+CULTURA” tem o propósito de incentivar e desenvolver nos alunos o 
gosto pela leitura, a fim de contribuir para o seu crescimento pessoal e intelectual. 
 
Artº 2º - Condições gerais de participação 
1. A participação no projeto “+CULTURA” está aberta aos alunos do Pré I da 
Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Médio, devidamente matriculados, nos 
Colégios Renovação e Anglo Indaiatuba, desde que o participante se enquadre nas 
categorias que serão apresentadas no art. 4º. 
 
2. Os alunos receberão um cartão “+CULTURA”, com nome e série identificados para 
que o professor validador registre sua leitura extracurricular, conforme explanado nos 
artigos 5º e 6º. 
 
3. Não serão aceitos, para preenchimento do cartão “+CULTURA”, os livros de leitura 
obrigatória e os livros do projeto literário desenvolvidos em sala de aula. 
 
Artº 3º - Comissão de Organização 
1. A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO será composta pelos coordenadores 
pedagógicos de cada segmento participante e por professores dos colégios 
Renovação e Anglo Indaiatuba, sendo estes últimos responsáveis pela avaliação e 
validação dos títulos escolhidos pelos alunos participantes. 
 
Artº 4º - Categorização dos participantes 
1. 6 (SEIS) categorias participam do projeto “+CULTURA”, ficando o professor 
validador responsável por observar em qual o aluno se enquadra: 
• Categoria 1 – Alunos da Educação Infantil (Pré I ao 1º ano) 
• Categoria 2 – Alunos do Ensino Fundamental I (2º ao 3º ano) 
• Categoria 3 – Alunos do Ensino Fundamental I (4º ao 5º ano) 
• Categoria 4 – Alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 7º ano) 
• Categoria 5 – Alunos do Ensino Fundamental II (8º ao 9º ano) 
• Categoria 6 – Alunos do Ensino Médio (1º ao 3º ano) 
 
 
Artº 5º - Da validação do livro escolhido pelo aluno 
1. Os livros lidos pelos alunos da categoria 1 deverão ser apresentados diretamente 
para a professora de sala, por meio de desenhos ou pequenas frases para a 
validação; 
 
2. Os alunos das demais categorias, apresentadas no art.4, deverão, 
obrigatoriamente, postar o conteúdo exigido, conforme relação abaixo, para a devida 
avaliação e validação da leitura: 
 
Site: www.renovacao.com.br : 

http://www.renovacao.com.br/


• Categoria 2 – resumo de 30 a 150 palavras; 
• Categoria 3 – resumo de 60 a 200 palavras; 
• Categoria 4 – resumo de 200 a 250 palavras; 
• Categoria 5 – resenha com, no mínimo, 250 palavras; 
 
Site: www.angloindaiatuba.com.br : 
• Categoria 6 – resenha com, no mínimo, 250 palavras. 
 
3. O professor validador analisará o conteúdo e a qualidade do(a) resumo/resenha 
postado(a) e validará ou solicitará que seja refeito(a); 
 
4. Caso o professor validador peça que o resumo seja refeito, o aluno poderá alterar 
o conteúdo e postar/enviar novamente para nova análise e validação. 
 
5. Quando o conteúdo postado for validado, o aluno deverá comparecer ao Centro de 
Estudos do colégio Renovação (categorias 2 a 5) ou à sala Google do colégio Anglo 
Indaiatuba (categoria 6) para receber o carimbo em sua cartela; 
 
Artº 6º - Da avaliação e pontuação. 
1. O professor validador terá 5 (cinco) dias úteis para avaliar e validar a leitura do 
livro pelo aluno; 
 
2. Cada categoria será avaliada de acordo com critérios próprios para cada faixa 
etária: 
 
• Categoria 1: O propósito é incentivar os pais a contarem histórias para os seus 
filhos e pedirem à criança que façam um desenho ou pequenas frases sobre a 
história ouvida. A cada desenho ou frases apresentados à professora da sala e 
validado, o aluno receberá um carimbo em seu cartão “+CULTURA”; 
 
• Categorias 2 a 6: o aluno participante deverá postar um(a) resumo/resenha 
(conforme a categoria em que se enquadra) para cada livro lido no site 
www.renovacao.com.br (categorias de 1 a 5) e www.angloindaiatuba.com.br 
(categoria 6). O professor validador, seguindo os critérios de validação, avaliará o 
conteúdo e qualidade do resumo/resenha apresentado(a) sobre o livro lido pelo 
aluno. O aluno que tiver validada a sua leitura receberá um carimbo no seu cartão 
“+CULTURA”. 
 
Artº 7º - Da premiação 
A cada livro avaliado e validado positivamente pelo professor validador, o aluno 
receberá um carimbo no seu cartão “+CULTURA” e com isso, poderá resgatar os 
brindes da tabela abaixo – por meio de cupons destacáveis da cartela, apresentando 
o cartão e sua carteira de identificação escolar ao estabelecimento parceiro. 
O aluno poderá resgatar os brindes referentes a 4(quatro) carimbos ou aguardar o 
preenchimento e resgatar somente os brindes referentes a 8(oito) carimbos; os 
brindes não são cumulativos. 

http://www.angloindaiatuba.com.br/
http://www.renovacao.com.br/
http://www.angloindaiatuba.com.br/


 

PARCEIRO  04 CARIMBOS  08 CARIMBOS  

CASA DA ESFIHA 1 frozen 
1 esfiha de brigadeiro 
 

FISK IDIOMAS 
1 pote com 5 marca 
textos 

1 sacola esportiva 

LOCAL BOOKS 
R$ 10,00 de desconto na 
compra de qualquer livro 

R$ 20,00 de desconto na 
compra de qualquer livro 
  

TOPÁZIO CINEMAS  
Preço único no ingresso 
para qualquer filme: R$ 8,00 
 

BRINQUEDOLANDIA 
5% de desconto na 
compra de brinquedos 

 

 

Ao utilizar os brindes de um cartão (4 ou 8 carimbos), o aluno poderá solicitar um 

novo cartão à coordenação, tendo que completá-lo para utilizar os seus benefícios 

até o final do ano letivo vigente. 

OBS: os cartões perdidos não serão repostos. O aluno que perder, deverá recomeçar 

com novo cartão e os carimbos do cartão perdido não serão considerados.  

 

Artº 8º - Das datas gerais 

1. O projeto “+CULTURA” terá seu início oficial no dia 23/04/2018 e se encerrará no 

dia 07/12/2018, não havendo validação do professor durante o período de férias. 

 

Artº 9º - Responsabilidade 

Os colégios Renovação e Anglo Indaiatuba não se responsabilizarão por eventuais 

problemas com fornecimento dos serviços e/ou produtos da tabela de parceiros, mas 

estarão atentos à satisfação dos alunos para providências quanto às melhorias 

necessárias ao projeto. 

 

Artº 10º - Outras Informações 

Outras questões em que se fizerem necessárias avaliação ou resolução, serão 

tratadas pela comissão organizadora do projeto. 


