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      O GRUPO PROJETOS DE LEITURA desenvolve várias atividades e projetos de incentivo à leitura em
todo o Brasil. São ações em escolas públicas, praças públicas, parques, ônibus metrô, aeroportos,
hospitais e doação de livros para instituições filantrópicas.

      Em mais uma ação para facilitar o acesso à leitura, os livros do escritor Laé de Souza, utilizados 
nos projetos do grupo, são disponibilizados, gratuitamente, em pdf.



Quinho, seu cãozinho Radar e seus amigos passam as férias escolares numa fazenda,
onde aproveitam cada momento para se divertir com pescarias, passeios a cavalo e 
acantonamento, numa verdadeira aventura.

Em um clima de descontração, Férias na Fazenda, é mais um agradável livro desse
personagem do escritor Laé de Souza que tem encantado as crianças, graças a suas
histórias que procuram, ao mesmo tempo, divertir e passar uma mensagem positiva
que reforça os bons valores, como companheirismo, respeito, compreensão e superação
de desafios.

































































Sobre o Autor

 

Outras ações: Ao longo de sua carreira, Laé de Souza vem desenvolvendo várias ações de incentivo à

leitura em todo o país: doação de livros de sua autoria oara estudantes de escolas da rede pública, 

ONGs, hospitais, usuários de transportes coletivos, palestras para professores e estudantes, caravanas

e oficinas literárias, distribuição de livros em casas, praças e parques públicos, edição anual de um 
livro com textos produzidos por estudantes participantes dos seus projetos de leitura.

Projetos culturais: Ler é Bom, Experimente!, Caravana da Leitura, Dose de Leitura, Viajando na Leitura, 

Leitura no Parque, Leitura não tem Idade, Lendo na Escola.

Quinho e o seu cãozinho Radar, Nick e Bia na floresta encantada (bilingue), dentre outros.

Obras publicadas: Nos bastidores do cotidiano, Acredite se quiser!, Acontece.... e Espiando o mundo
pela fechadura (impressão regular e em braile), Coisas de homem & coisas de mulher, a série infantil

Peças teatrais: Noite de variedades, Casa dos Conflitos, Os Rebeldes, Viravolta na vida e Minha linda Ró.

Projetos de Leitura há mais de vinte anos.

Jequieense, radicado em São Paulo há mais de 40 anos, Laé de Souza é cronista, dramaturgo, produtor
cultural, bacharel em Direito e Administração de Empresas, escritor de livros dirigidos ao público 
infantil, juvenil e adulto. Autor de vários projetos de incentivo à leitura e coordenador do Grupo 


