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Quem somos?

A Taba é o Clube de Assinatura de
Livros que, na sala de casa e na sala
de aula, na curadoria dos livros e nos
conteúdos que produz, prioriza a
melhor exploração da literatura e da
leitura com as crianças.

Com uma equipe de curadoria com
mais de 20 anos de experiência em
formação de leitores, A Taba
desenvolve um currículo literário
totalmente alinhado à BNCC,
envolvendo famílias, professores e
toda a comunidade escolar em leituras
sem ponto final, por meio da literatura
que gera conversas e convida as
crianças ao delicioso mundo de ler
para escrever quem são.



A partir de janeiro, a cada dois meses, seu (sua) filho
(a)(s) receberá na escola uma experiência de leitura
selecionada pela Taba.

Tudo pensando 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. Ou seja: as
experiências de leitura vividas em sala poderão ser
ampliadas na troca com leitores em diferentes espaços.

Como funciona?
A Taba é o Clube de Assinatura de
Livros que, na sala de casa e na sala de
aula, na curadoria dos livros e nos
conteúdos que produz, prioriza a
melhor exploração da literatura e da
leitura com as crianças.

Com uma equipe de curadoria com
mais de 20 anos de experiência em
formação de leitores, A Taba
desenvolve um currículo literário
totalmente alinhado à BNCC,
envolvendo famílias, professores e
toda a comunidade escolar em leituras
sem ponto final, por meio da literatura
que gera conversas e convida as
crianças ao delicioso mundo de ler
para escrever quem são.



1 LIVRO

O que vem no kit?

Selecionado de
acordo com o perfil

do leitor.



1 MAPA DE
EXPLORAÇÃO

DA OBRA

O que vem no kit?

Com conteúdos e
pistas para

desbravar os
tesouros escondidos

no livro.



O que vem no kit?

Para registrar as
viagens literárias

experimentadas por
meio da leitura dos

livros.

1 PASSAPORTE
DE LEITURA



Rodas de leitura
online

Após o recebimento do kit, as crianças
podem acessar a roda de leitura online,
que gera conversas incríveis entre as
crianças, a família e o mundo!

leitura em rede



É muito fácil aderir!

Preencha os dados da(s)
criança(s) e de pagamento.
Assim, poderemos fazer a
entrega do kit de acordo
com a série do(a) seu(sua)
filho(a) e no endereço
correto.

2

3

Nos meses de fevereiro,  
abril, agosto e outubro
uma experiência incrível
de leitura chegará à
sua casa! São 4 kits
durante o ano!

Acesse o link personalizado
para a sua escola clicando
no botão abaixo:

1

ASSINAR

https://www.ataba.com.br/colegio-casinha-pequenina-2021/
https://www.ataba.com.br/colegio-casinha-pequenina-2021/


Estamos muito
felizes em fazer

parte da história de
leitura da sua

família!



Fale com a gente!

Estamos nas redes sociais

/leituraemredelivros

/atabaleituraemrede

/ataba

E em nossa Central de Atendimento. Basta
clicar aqui.

https://ataba.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new


na escola

ataba.com.br


