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MYRA VOLUNTARIADO  
Alunos do Ensino Médio 

 

Prezadas famílias 

Os alunos do Ensino Médio do Anglo 21 foram convidados a participar do Programa Myra de voluntariado. O 

Programa Myra tem como objetivo contribuir no desempenho leitor de estudantes de 4º a 6º ano do Ensino 

Fundamental de escolas públicas brasileiras, e para isso conta com a ajuda de outros jovens. O programa parte 

do pressuposto de que a leitura é um importante caminho para o conhecimento de si e do mundo, além de 

configurar uma prática social capaz de ampliar as possibilidades de ação e intervenção no mundo – entender 

o mundo, entender-se no mundo – e fortalecer a autoestima e a percepção de competências. 

A ideia é realizar encontros de leitura semanais durante um ano, nos quais o aluno voluntário vai até uma 

escola pública selecionada e lê diferentes tipos de texto com uma criança, durante uma hora.  

 A escola que recebe os jovens voluntários indica os estudantes que vão participar e articula sua própria 

comunidade escolar para apoiar e incentivar essa experiência leitora. Ao final, o voluntário recebe um 

certificado de sua atuação com o número de horas dedicadas aos encontros. 

Participar deste programa é uma oportunidade única, pois ainda são raras as propostas de trabalho voluntário 

desse porte para alunos do Ensino Médio. Além disso, acreditamos que participar de um projeto como este 

traz muitos benefícios aos nossos jovens, que podem se perceber leitores competentes e valorizar seus 

conhecimentos ao compartilhá-los com as crianças. 

Apresentamos a proposta em sala e verificamos que há um grande interesse dos alunos em participar, portanto 

marcamos uma reunião com a coordenadora do Myra aqui no Anglo 21, na sexta-feira, 6/4, das 14h às 16hs, 

para que os alunos possam esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e tratar das questões práticas do trabalho 

voluntário. 

Caso tenham interesse em conhecer melhor o trabalho da Myra acessem: www.programamyra.org 

Logo mais enviaremos outras informações sobre a organização dos grupos, horários e locais. 

 

Atenciosamente, 

  

www.programamyra.org


Lucas Seco 

Coordenador do Ensino Médio 

  

Sofia de Alencastro 

Orientadora Educacional do Ensino Médio   
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