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The Read and Think project was created in 1999 by 

Gazeta do Povo and its main goal is the training of young 

readers, building their critical skills and engaging them 

with the printed newspaper.

By reading and working with information, the students 

start to develop a better understanding of the world that 

surrounds them, grasp what they read, feel integrated 

into society and able to fully exercise their citizenship.



The project is possible thanks to financing partners, 

which contribute with the subscription and delivery of 

the Gazeta do Povo newspaper in state and federal 

schools. Since most of the students in these schools 

are deprived, the Read and Think project allows them to 

have their first contact with a newspaper.

Then, the printed medium works as a pedagogical 

resource in class, an effective tool for teachers and 

students through its social context. In addition to 

improving oral and written skills, students start to work 

with closer-to-reality subjects, which fully prepare them 

for citizenship

In order to train teachers, the project offers the following 

printed and online materials, which feature the 

newspaper’s structure and ways to use it in class:  



• BOLO - Guided Reading Bulletin – Developed with 

academic support, the Bulletin is a fortnightly printed 

newspaper designed for teachers participating in 

the Read and Think project. It features a number of 

suggestions and approaches that help the teacher 

to work in class with the news available in Gazeta 

do Povo. It also disseminates good pedagogical 

practices developed through the project. 

• Book “Reading: the world beyond words” – Blends 

theory and practice with scientific essays written by 

specialists, masters and doctors of higher education 

institutions, as well as practices developed by 

schools.

• Read and Think Guide – Contains essential 

information on Gazeta do Povo’s editorials and handy 

tips on the work with school subjects.

• Workbooks and complementary online materials 

– Available for reading and downloading through the 

e-learning platform.

• DVD “Reading in Practice” – multimedia material 

with videos, images and texts.



• The Read and Think project has an e-learning 

platform for teachers. Between 2013 and 2014, this 

tool has trained 1,339 teachers, from which 83% 

considered the content to be good or excellent. 

• The project also has a periodic visitation program 

to Gazeta do Povo’s printing plant, taking groups 

of up to 40 students who can meet the newsroom 

and learn about the manufacturing processes. The 

students can also meet and interact with illustrators, 

cartoonists, designers and editors. In 2014, the 

program took 218 teachers and 1,268 students to 

the newsroom, involving 48 schools.

• The Read and Think project has already assisted 

more than a million people all over the state of 

Parana. 

• Today, it helps 502 public and private schools and 

NGOs in 58 towns and it reaches more than 3,289 

teachers and 115,115 students. 



• Regarding reading and the improvement of 

education, the Read and Think project is among 

the most important programs in Brazil and has 

been certified by the United Nations Development 

Programme (UNDP) for its contribution towards 

the Millennium Development Goals 2 - Achieve 

Universal Primary Education since 2012.

• In 2011, the project won the World Young Reader 

Prize, in the Newspaper in Education category, 

awarded by the World Association of Newspapers 

(WAN), which acknowledges the most effective 

programs involving newspapers and education, 

guided towards the training of young readers. It also 

received the José Mindlin Honorable Mention, from 

the VIVALEITURA Prize, by the Ministries of Culture 

and Education and by the National Library, intended 

to acknowledge the best ideas in promoting reading 

in the country.

• In 2014, it won again the World Young Reader Prize, 

now in the Enduring Excellence category, and its 

work was acknowledged by the Press Award for a 

Better Parana, by the Press Association of Parana. 



• In 2014, the project celebrated its 15th anniversary, 

a milestone that is associated with major changes in 

the Brazilian culture. Like young girls have a great party 

for their 15th birthday to celebrate their transition 

from childhood into adulthood, and since the project 

has won great popularity, we decided to honor it 

accordingly, celebrating its maturity with initiatives 

that mark the brand changes and the transforming 

outcomes resulting from the performance of its 

protagonists. 

STAGE 1 | ChANGES

• Beginning in February 2014, this stage highlights 

changes in the brand and communication materials, 

preparing readers and the audience of the Read and 

Think project for its 15th anniversary. 

Branding

• The visual identity of the project was updated, 

including new typology and modern elements. A 

new version of the brand was developed, with a 15 

years commemorative seal for 2014. 



BOLO - updates

• The visual identity of BOLO (Guided Reading 

Bulletin) was updated. The material, developed for 

teachers, received a new layout and started to be 

printed in better quality paper. 

STAGE 2 | CELEBRATIONS

• This stage began in March, when the project 

celebrated its 15th anniversary. The materials highlight 

the evolution of the project and its importance for 

the community.

15th anniversary commemorative ad



Commemorative timeline

Timeline of the project, published in the newspaper, 

showing its milestones and additional information. 



Column – Read and Think Area

The project received an exclusive space in Gazeta do 

Povo, called “Read and Think Area”, a weekly column 

that features stories from students and teachers, as well 

as outstanding cases. 

STAGE 3 | COMMITMENT

During this stage, transformation initiatives that deeply 

touched the lives of the people involved and their 

communities were emphasized.

One of the highlights of communication was the support 

of partners, featuring real testimonials.

The campaign was promoted on TV, Internet and printed 

newspaper, social media and others.

The main idea was to show that the project is capable of 

going beyond the classroom and to enable deep social 

changes. Then, two of the schools that had achieved 

prominence in the 2013 project’s annual award were 

selected as protagonists:

• SESI FAZENDA RIO GRANDE - Young protagonists 

for a conscious traffic have developed the “Traffic 

Patrol” in order to inform on the dangers of drinking 

and driving.

• ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES – Young 

protagonists have created the “Dengue Squad” in 

order to inform ways to prevent dengue fever, a 

contagious illness transmitted by the Aedes aegypti 

mosquito. 
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Espaço Ler e PensarEspaço Ler e Pensar
Psicologianoensinomédio

Formada em Psicologia, a professora Natalia
Moreira dos Santos usa o jornal desde o ano

passado, quando ingressou na rede de ensino do
Colégio Sesi. Na rede, no início de cada bimestre,
os alunos se inscrevem em oficinas interseriadas.
Cada oficina apresenta um desafio que deve ser
trabalhado em equipes, durante o bimestre e em
todas as disciplinas, de maneira inter e transdisci-
plinar. A experiência com o uso do jornal nas ofici-
nas tem sido positiva, segundo ela, pois já integra
a rotina dos estudantes como recurso didático.

Os alunos ficaram livres para encontrar notí-
cias que contextualizassem as temáticas do
desafio. Analisaram reportagens sobre os con-
flitos na Ucrânia, manifestações pelo Brasil e
os 50 anos do Golpe Militar de 1964. “Alguns
relacionaram a influência política e econômi-
ca dos conflitos e o autoritarismo da Ditadura
Militar com as formas de liderança nas equi-
pes de trabalho, por exemplo”, cita a professo-
ra. “O jornal traz notícias de conflitos diversos,
mas também dá exemplos de cooperação, de
pessoas e ONGs que lutam pela paz na so-
ciedade. Podemos propor um desafio em que
os alunos elaborem maneiras de resolver tais
conflitos ou de expandir as boas práticas, rea-
lizando atividades em sua comunidade.”

Mídiaeargumentação

Guerra e Paz
“O desafio da oficina Guerra e Paz era apren-
der sobre os grandes conflitos mundiais e pro-
por possíveis soluções para conter os conflitos
humanos do cotidiano”, explica Natalia. A pro-
fessora trabalhou o conteúdo Resolução de
Conflitos dentro de Psicologia e explorou as in-
terações entre equipes de trabalho, os conflitos,
as formas de lidar com eles e o papel do líder.

Divulgação

Produção textual
A escrita dos alunos foi avaliada na disciplina de
Língua Portuguesa e Produção Textual, com a
professora Nadiane do Rosario Veloso. Para ela,
a atividade foi uma ótima maneira de abordar a
contextualização das produções e também efi-
caz para prepará-los para o vestibular e Enem
devido à quantidade de assuntos atuais.

Vida pessoal e profissional
Segundo Natalia, a Psicologia no ensino médio
só traz benefícios, pois promove autoconheci-
mento, compreensão de aspectos da vida, co-
mo a adolescência, além de outros elementos
do desenvolvimento humano, como as relações
interpessoais. A maioria dos alunos se interessa
pelos conceitos e temas que a Psicologia pro-
põe. Além disso, há envolvimento dos pais, pro-
movendo também a reflexão sobre a educação,
a vida afetiva e profissional de seus jovens.

www.lerepensar.com.br

Docente de
Apucarana é a
única finalista
paranaense a
ganhar o Prêmio
Educador Nota 10
deste ano. O
conteúdo da
disciplina foi
associado à
arquitetura

❚ LONDRINA
❚ Antoniele Luciano

❚ A iniciativa de aproximar a
Matemática do cotidiano de
meninos e meninas a par-
tir de traços arquitetônicos
rendeu o título de Educador
Nota10àprofessoraMarlene
Garcia Alves, do Colégio
Estadual Vale do Saber, em
Apucarana, no Norte do es-
tado. Ela está entre os 10 pri-
meiros colocados— a única
do Paraná, entremais de 3,5
mil inscritos em todo o país
—doprêmio promovido pe-
la Fundação Victor Civita e
continua no páreo para ga-
nhar o posto de Educador do
Ano, resultado que será co-
nhecido em 20 de outubro.

Marlenesempre tevea ini-
ciativa de apontar caminhos
práticos para o conteúdo da-
do em sala de aula. Batizado
de “Arquiteto por um dia”,
o projeto da professora pa-
ranaense misturou conteú-
dos dos planos cartesianos
e de Artes. Os alunos do 8.º
ano do ensino fundamental
foramdesafiados a localizar
pares ordenados em planos
formados pelos eixos X e Y.
Ao ligar os pontos, os estu-
dantes se deparavamcomfa-
chadasde casas eprédios, co-
mo o da própria escola. As
cores e os demais elementos
que compuseram o cenário
do trabalho ficaram a crité-
rio da turma.

“Aminha ideia foi trazer
umpouco do cotidiano para
a saladeaula.Deixeiqueeles
criassemseusdesenhos tam-
bém, apresentando semprea
sequência de pares. Alguns
fizerama fachadade suas ca-
sas”, conta. Segundoaprofes-
sora, mesmo os alunos que

não têmaMatemática como
a disciplina favoritamostra-
ramterabsorvidobemocon-
teúdo com o trabalho.

O importante, na avalia-
çãodeMarlene, foi tambéma
possibilidade criada de apre-

sentar amatéria e despertar
nos estudantes vocações na
área, como o desejo de se-
guir a profissão de arquite-
to. “O professor temde dar o
pontapé inicial, precisa ser o
condutordoensino”,pontua.

Tributos
Ao longo de 22 anos de

magistério,Marlene jádesen-
volveu outros projetos usan-
do elementos da disciplina e
externos para oferecer uma
maneira diferente de apren-
dizado. Em uma dessas ini-
ciativas, premiada em 2006
como 2.º lugar do Concurso
Agrinho,doServiçoNacional
da Agricultura (Senar), ela
ensinou tributos a par-
tir da criação de empresas
fictícias pelos alunos. “Na
Matemática, temos de ten-
tar descontrair, trazer o que
está fora para os conteúdos
da sala de aula”, defende.

ProfessoraligaMatemática
aocotidianoeépremiada

>> ENSINO

BrunnoCovello/Gazeta do Povo

O trabalho
de gravuras
em papelão

desenvolvido
pela

professora
Marilza

Ferreira da
Silva ficou

entre as 20
melhores

iniciativas.

O Paraná também se des-
tacou no Prêmio Educador
Nota 10 com o trabalho da
professora de Artes Marilza
Ferreira da Silva, de Curitiba.
Ela atua no Centro Estadual
de Educação Básica para
Jovens e Adultos da Cidade
Industrial e ficou entre os 20
finalistas do concurso. A pro-
posta de Marilza abordou
o ensino de gravuras com o
uso de materiais alternativos,
como o papelão, e a impor-

tância da reciclagem para os
catadores. A iniciativa rece-
beu o nome de “Gravura: pa-
pelogravura e a invisibilidade
do catador”.
O papelão, explica Marilza,
serviu para que os alunos de-
senvolvessem a matriz pa-
ra criação das gravuras.
Durante as atividades, ela
trabalhou as obras do artista
plástico curitibano Orlando
da Silva. “Os estudantes fi-
caram impressionados com
o que se poderia fazer com
o papelão. Além do conhe-
cimento sobre a técnica da
gravura, algo pouco traba-

lhado em sala de aula, o pro-
jeto ajudou a abordar o tra-
balho dos catadores no dia
a dia. Muitas vezes, eles são
considerados ‘invisíveis’ pela
as pessoas”, define.
A proposta saiu da sala de
aula e contou ainda com en-
trevistas com esses traba-
lhadores. Marilza susten-
ta que não fez o projeto com
a finalidade de concorrer ao
prêmio, mas o fato de ter fi-
cado entre os finalistas a es-
timula a criar outras ações
com potencial humanizador.
“Já estou trabalhando em ou-
tra proposta”, diz. (AL)

Papelãoéreaproveitado
emauladeArtesealunos
entrevistamcatadores

ENTRE OS 20 MELHORES

OPRÊMIO
O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 e já reconheceu o
trabalho de mais de 180 educadores no país. A premiação é uma
das mais importantes da América Latina no reconhecimento
de iniciativas voltadas para alunos da educação infantil e do
ensino fundamental. Entre os inscritos, os jurados selecionam
50 participantes, passam para 20 e chegam nos 10 vencedores.
Cerca de R$ 2 milhões já foram entregues em prêmios.

Vida eCidadania GAZETA DO POVO
TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 201412

Educação educacao@gazetadopovo.com.br

SEG. SAÚDE E BEM-ESTAR TER. EDUCAÇÃO QUA. CONSUMIDOR QUI. EMPREENDER SEX. VIDA PRÁTICA SÁB. HISTÓRIA

Espaço Ler e PensarEspaço Ler e Pensar
Psicologianoensinomédio

Formada em Psicologia, a professora Natalia
Moreira dos Santos usa o jornal desde o ano

passado, quando ingressou na rede de ensino do
Colégio Sesi. Na rede, no início de cada bimestre,
os alunos se inscrevem em oficinas interseriadas.
Cada oficina apresenta um desafio que deve ser
trabalhado em equipes, durante o bimestre e em
todas as disciplinas, de maneira inter e transdisci-
plinar. A experiência com o uso do jornal nas ofici-
nas tem sido positiva, segundo ela, pois já integra
a rotina dos estudantes como recurso didático.

Os alunos ficaram livres para encontrar notí-
cias que contextualizassem as temáticas do
desafio. Analisaram reportagens sobre os con-
flitos na Ucrânia, manifestações pelo Brasil e
os 50 anos do Golpe Militar de 1964. “Alguns
relacionaram a influência política e econômi-
ca dos conflitos e o autoritarismo da Ditadura
Militar com as formas de liderança nas equi-
pes de trabalho, por exemplo”, cita a professo-
ra. “O jornal traz notícias de conflitos diversos,
mas também dá exemplos de cooperação, de
pessoas e ONGs que lutam pela paz na so-
ciedade. Podemos propor um desafio em que
os alunos elaborem maneiras de resolver tais
conflitos ou de expandir as boas práticas, rea-
lizando atividades em sua comunidade.”

Mídiaeargumentação

Guerra e Paz
“O desafio da oficina Guerra e Paz era apren-
der sobre os grandes conflitos mundiais e pro-
por possíveis soluções para conter os conflitos
humanos do cotidiano”, explica Natalia. A pro-
fessora trabalhou o conteúdo Resolução de
Conflitos dentro de Psicologia e explorou as in-
terações entre equipes de trabalho, os conflitos,
as formas de lidar com eles e o papel do líder.

Divulgação

Produção textual
A escrita dos alunos foi avaliada na disciplina de
Língua Portuguesa e Produção Textual, com a
professora Nadiane do Rosario Veloso. Para ela,
a atividade foi uma ótima maneira de abordar a
contextualização das produções e também efi-
caz para prepará-los para o vestibular e Enem
devido à quantidade de assuntos atuais.

Vida pessoal e profissional
Segundo Natalia, a Psicologia no ensino médio
só traz benefícios, pois promove autoconheci-
mento, compreensão de aspectos da vida, co-
mo a adolescência, além de outros elementos
do desenvolvimento humano, como as relações
interpessoais. A maioria dos alunos se interessa
pelos conceitos e temas que a Psicologia pro-
põe. Além disso, há envolvimento dos pais, pro-
movendo também a reflexão sobre a educação,
a vida afetiva e profissional de seus jovens.

www.lerepensar.com.br

Docente de
Apucarana é a
única finalista
paranaense a
ganhar o Prêmio
Educador Nota 10
deste ano. O
conteúdo da
disciplina foi
associado à
arquitetura

❚ LONDRINA
❚ Antoniele Luciano

❚ A iniciativa de aproximar a
Matemática do cotidiano de
meninos e meninas a par-
tir de traços arquitetônicos
rendeu o título de Educador
Nota10àprofessoraMarlene
Garcia Alves, do Colégio
Estadual Vale do Saber, em
Apucarana, no Norte do es-
tado. Ela está entre os 10 pri-
meiros colocados— a única
do Paraná, entremais de 3,5
mil inscritos em todo o país
—doprêmio promovido pe-
la Fundação Victor Civita e
continua no páreo para ga-
nhar o posto de Educador do
Ano, resultado que será co-
nhecido em 20 de outubro.

Marlenesempre tevea ini-
ciativa de apontar caminhos
práticos para o conteúdo da-
do em sala de aula. Batizado
de “Arquiteto por um dia”,
o projeto da professora pa-
ranaense misturou conteú-
dos dos planos cartesianos
e de Artes. Os alunos do 8.º
ano do ensino fundamental
foramdesafiados a localizar
pares ordenados em planos
formados pelos eixos X e Y.
Ao ligar os pontos, os estu-
dantes se deparavamcomfa-
chadasde casas eprédios, co-
mo o da própria escola. As
cores e os demais elementos
que compuseram o cenário
do trabalho ficaram a crité-
rio da turma.

“Aminha ideia foi trazer
umpouco do cotidiano para
a saladeaula.Deixeiqueeles
criassemseusdesenhos tam-
bém, apresentando semprea
sequência de pares. Alguns
fizerama fachadade suas ca-
sas”, conta. Segundoaprofes-
sora, mesmo os alunos que

não têmaMatemática como
a disciplina favoritamostra-
ramterabsorvidobemocon-
teúdo com o trabalho.

O importante, na avalia-
çãodeMarlene, foi tambéma
possibilidade criada de apre-

sentar amatéria e despertar
nos estudantes vocações na
área, como o desejo de se-
guir a profissão de arquite-
to. “O professor temde dar o
pontapé inicial, precisa ser o
condutordoensino”,pontua.

Tributos
Ao longo de 22 anos de

magistério,Marlene jádesen-
volveu outros projetos usan-
do elementos da disciplina e
externos para oferecer uma
maneira diferente de apren-
dizado. Em uma dessas ini-
ciativas, premiada em 2006
como 2.º lugar do Concurso
Agrinho,doServiçoNacional
da Agricultura (Senar), ela
ensinou tributos a par-
tir da criação de empresas
fictícias pelos alunos. “Na
Matemática, temos de ten-
tar descontrair, trazer o que
está fora para os conteúdos
da sala de aula”, defende.

ProfessoraligaMatemática
aocotidianoeépremiada

>> ENSINO

BrunnoCovello/Gazeta do Povo

O trabalho
de gravuras
em papelão

desenvolvido
pela

professora
Marilza

Ferreira da
Silva ficou

entre as 20
melhores

iniciativas.

O Paraná também se des-
tacou no Prêmio Educador
Nota 10 com o trabalho da
professora de Artes Marilza
Ferreira da Silva, de Curitiba.
Ela atua no Centro Estadual
de Educação Básica para
Jovens e Adultos da Cidade
Industrial e ficou entre os 20
finalistas do concurso. A pro-
posta de Marilza abordou
o ensino de gravuras com o
uso de materiais alternativos,
como o papelão, e a impor-

tância da reciclagem para os
catadores. A iniciativa rece-
beu o nome de “Gravura: pa-
pelogravura e a invisibilidade
do catador”.
O papelão, explica Marilza,
serviu para que os alunos de-
senvolvessem a matriz pa-
ra criação das gravuras.
Durante as atividades, ela
trabalhou as obras do artista
plástico curitibano Orlando
da Silva. “Os estudantes fi-
caram impressionados com
o que se poderia fazer com
o papelão. Além do conhe-
cimento sobre a técnica da
gravura, algo pouco traba-

lhado em sala de aula, o pro-
jeto ajudou a abordar o tra-
balho dos catadores no dia
a dia. Muitas vezes, eles são
considerados ‘invisíveis’ pela
as pessoas”, define.
A proposta saiu da sala de
aula e contou ainda com en-
trevistas com esses traba-
lhadores. Marilza susten-
ta que não fez o projeto com
a finalidade de concorrer ao
prêmio, mas o fato de ter fi-
cado entre os finalistas a es-
timula a criar outras ações
com potencial humanizador.
“Já estou trabalhando em ou-
tra proposta”, diz. (AL)

Papelãoéreaproveitado
emauladeArtesealunos
entrevistamcatadores

ENTRE OS 20 MELHORES

OPRÊMIO
O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 e já reconheceu o
trabalho de mais de 180 educadores no país. A premiação é uma
das mais importantes da América Latina no reconhecimento
de iniciativas voltadas para alunos da educação infantil e do
ensino fundamental. Entre os inscritos, os jurados selecionam
50 participantes, passam para 20 e chegam nos 10 vencedores.
Cerca de R$ 2 milhões já foram entregues em prêmios.

Vida eCidadania GAZETA DO POVO
TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 201412



The project was released during the teachers’ Education 

and Reading Seminar, in October 28th 2014, and 

throughout the students’ Cultural Event, in October 

29th 2014, with a video presentation, distribution of 

awards to schools that worked best in 2014 and the 

acknowledgement of social sponsors, supporters 

and promoters. There were 1,403 teachers and 3,207 

students at the events.



CAMPAIGNS

Campaigns: Traffic Patrol  and Dengue Squad.



RESULTS

Official Numbers

96% of the Project’s Annual Survey respondents say 

that the Read and Think project could help their schools 

to achieve better results in IDEB (Basic Education 

Development Index), an index that measures the quality 

of education in the country.

From all the schools participating in the Read and Think project, around 

29,8% were not evaluated by IDEB in 2013 on the basis of certain criteria 

established by MEC (Ministry of Education). The results achieved by private 

institutions are not disclosed school by school. 



AvArAge ScoreS 
BASic educAtion

PARANá: 5,8

AvArAge ScoreS
SecondAry School 

PARANá: 4,1

2009 - 2011

51%

14%

35%

IDEB increase

IDEB stable

IDEB decrease

 2011 - 2013

64%

5%

31%

IDEB increase

IDEB stable

IDEB decrease



Impact on the Community

• A partnership with the Municipal Secretariat of 

Education was set up in order to measure the impact 

of the project on the community.

• More than 6k answers were obtained from the 20k 

students inquired + their families.

• 71 % of the respondent parents said that their 

children started to read materials other than the 

school-related ones. 66% said that they noticed a 

learning improvement in their children. 

• Family: 2,665 respondents.

Employees collecting and analysing survey data



IMPORTANCE IN ThE FAMILYCHANGES NOTICED IN THE CHILDREN

My child started to read other materials
in addition to school related materials

My child has improved his/her learning skills

My child writing skills has improved

My child vocabulary has increased

My child is interested in themes
like economy, politics and citizenship

Changes were not observed

No answer

My child is not interested in reading anymore

Others

My child has stopped doing homework

1911

1764

1430

1123

492

137

108

52

35

27

28

933

548

476

512

299

270

175

159

150

81

48

Stimulates reading routine

Helps school performance

No answer

Stimulate general knowledge

I consider it very important

Contribute to family
relationship

Contributes to critical reasoning

Increases citizenship feelings

Increases interest for studing

Improves student behavior

I don’t know this project

Before the project I had
no access to newspapers

Survey Results (total respondents: 2,665)



Teaching Materials

• In 2014, 3,612 editions of Gazeta do Povo were 

distributed because of the Read and Think project, 

representing 8.5% of the newspaper’s total 

circulation.

• In the same year, BOLO (Guided Reading Bulletin), 

focused on teachers, had 96k issues delivered in 16 

editions.

Satisfaction Index

• 78% of the teachers claimed to participate in at 

least one activity offered by the project over the year.

• 91% of the teachers said that the project is relevant 

in their communities.

• 72,4% of the teachers is actively engaged in the 

project.

Supporters of the Project

•There was a record number of supporters in 2014, 

with 37 companies investing, an 81% increase in 

comparison with 2011.

“It makes us believe in the value of the 

investment we make and it is proof that 

we do not need to wait for the government 

to make a difference. We can do it. And I 

see as fundamental the union between the 

private and other sectors to transform the 

education in the country.” 
Murilo Haddad, director of Microcamp 
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Image Perception of Gazeta do Povo

98% of the teachers believe that Gazeta do Povo is a 

company committed to quality education and human 

development.

“I’m sincerely proud to participate in the 

project. I think Read and Think is really cool! 

I always remember that, in the beginning of 

my path as a teacher in CIC*, I needed to 

collect newspaper clippings to offer a little 

taste [of the news] to the students. To have 

the newspaper in the class, today, it is a 

delicacy…” 
Sandra Tissot, teacher at EM Papa João XXIII.

*Neighborhood in Curitiba.



Access: lerepensar.com.br
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