
 
 

 

       
 
 
    
 
 
 
            
 

Requerimento nº. 030/14 

 

    

            REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e 

ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações à Senhora CARLA 

MARIA BERGO CREMONESI, pelo desenvolvimento do Projeto “CONCERTOS 

& CONSERTOS DE LEITURA”. 

                                     Com os Aplausos e Congratulações vão também nossas 

manifestações de admiração e respeito. 

 

                Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 09 de setembro de 2014. 

 
 
 

 

Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio 
 
 
 

 

 

 

 

Prot. Nº 330/14 

 

Em 09/09/14 

 

 
         Assessor Legislativo 

Unanimidade       ( x ) 

Aprovado            ( x ) 

Rejeitado             (  ) 
 

Sessão de 20/14/14 

 
Presidente 

Despachado 

 

Em _____/_____/_____ 

 

 

 

Presidente 



 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

CARLA MARIA BERGO CREMONESI  
é paulistana, porém santarritense desde os nove anos, graduada em Letras – 
Licenciatura Plena pelo Centro Universitário “Barão de Mauá” (Ribeirão Preto), 
com uma trajetória de dezenove anos de Magistério, sendo dezessete em cargo 
efetivo na Rede Municipal, lecionando na Emef do Caic “Laura Suriani Barbuio” 
desde 1998. Nessa unidade escolar, a professora foi responsável pelas primeiras 
turmas de música no projeto: “Construindo o Amanhã”: grandes talentos foram 
revelados e ainda hoje alunos de flauta e coral continuam encantando por onde 
passam. Continua lecionando na referida escola, no entanto deixou as aulas de 
flauta há quatro anos para dedicar-se inteiramente ao seu projeto de leitura, que 
faz referência à música. Para ela, formar leitores é um grande desafio, trata-se de 
um trabalho fundamental de todo o segmento da sociedade, sobretudo para os 
profissionais da Educação. Segundo Ruben Alves, tudo que as escolas podem 
fazer com as crianças não há nada de importância maior que o ensino do prazer 
da leitura. Nessa vertente, criou os “Concertos & Consertos de Leitura”, com o 
principal objetivo de despertar em seus alunos esse gosto, lançando mão de 
livros literários e de mascotes, como a simpática personagem: Vovó Carlota que 
potencializa a fantasia tão peculiar das crianças. A proposta do projeto é tornar 
as aulas semelhantes aos ensaios e apresentações de uma orquestra em que os 
componentes - alunos e professora - unem-se em Concertos (belas 
apresentações) e fazem Consertos (reparos importantes) nesse processo, a fim 
de alcançar a harmonia, o ritmo e a melodia para compor a música da 
aprendizagem na Escola. Os “Concertos & Consertos” contemplam, em treze 
seções, os eixos do ensino da Língua Portuguesa: Leitura, Escrita, Oralidade e 
Produção. A aprendizagem significativa dos alunos vai além da metalinguagem, 
o que demonstra aplicabilidade e eficiência do projeto, rompendo a cristalizada 
ideia de que a formação de leitores dá-se em práticas com fim em si mesmas. 
Esse trabalho vem construindo uma história! Após longo período, entre “práticas 
e teorias”, nasceu... sequer teve tempo de ser conhecido na localidade, cresceu... 
ultrapassando os limites da cidade.   Em palestras, foi levado às cidades de Porto 
Ferreira (2006) e São Simão (2007). Devido à aprovação no Mistério da Cultura 
(Lei Rouanet) e parcerias estabelecidas (2009) foi publicado, contemplando 
professores (em Cursos de Capacitação) e cerca de cinco mil alunos (com Livros 



 
 

 

e Material Pedagógico) em diferentes cidades do interior do Estado de São Paulo 
(2010/2012). Em 2014, as portas de Santa Rita do Passa Quatro começaram a se 
abrir para o projeto que ganhou espaço para exposição na Biblioteca Municipal, 
onde também foi tema da III Roda de Prosa: “Era apenas um sonho, entre 
concertos & consertos: a realização”. Foi apresentado também nos seguintes 
eventos: 1º Encontro Regional de Professores do Programa Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa e 1ª Semana Acadêmico-Cultural FA4-UNIESP, 
sensibilizando os participantes de ambos. Os “Concertos & Consertos” seguem, 
vencendo obstáculos, fazendo a diferença na vida das crianças, merecendo 
divulgação, reconhecimento por ser realizado com tanto empenho, dedicação e 
comprometimento da professora que acreditou em seu trabalho, encontrou 
pessoas especiais que também acreditaram e ofereceram valiosa contribuição 
para que se tornasse realidade! Por isso hoje, ela é grata a cada um dos 
incentivados e parceiros nessa caminhada! 
 
                          Sala das Sessões, 09 de setembro de 
2014. 

 
 
 
 

Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio 

 

 


