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A LEITURA TRANSFORMA A VIDA DAS PESSOAS!
A Leitura é essencial para o ser humano evoluir e aprender. Esse
hábito muda a vida das pessoas e é fonte de grande conhecimento.
Quando lemos um livro, podemos explorar nossa imaginação e viajar
para lugares diversos sem precisar se mover ou sair de casa. Tudo
depende da sua imaginação.
A Leitura nos ajuda a interpretar textos e questões, nos ajuda até a
entender melhor a matemática.
Com a leitura, coisa que parece tão pequena, podemos trazer
grandes benefícios, na escola, no trabalho, no dia a dia, na rua ou em
qualquer outro lugar.
Hoje, percebemos o quanto a leitura nos ajuda e o quanto é
importante para arrumar um emprego, para pegarmos um ônibus, ou até
para andarmos na rua e nos identificar onde estamos.
Precisamos da leitura para sermos “alguém” na vida, para seguir pra
frente, sempre procurando alcançar os objetivos.
Enfim, vale a pena gastar um pouquinho de tempo para se aproximar
dos livros. Necessitamos muito do conhecimento que a leitura oferece, para
crescermos na vida e termos mais oportunidades.
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A LEITURA TRANSFORMA A VIDA DAS PESSOAS!
Leitura... o que seria da humanidade sem a leitura? É com ela que
aprendemos a nos comunicar melhor, é com ela que enriquecemos a nossa
mente abrindo um mundo de possibilidades, um mundo que nem todos
podem desfrutar.
No Brasil e no mundo há milhões de pessoas que não podem
desfrutar desse bem que é ler. São pessoas, ou que não tem acesso a
bibliotecas, ou são analfabetos.
Mas seria também a falta de incentivo desde cedo, ou seja, dos
familiares, pois os pais, na maioria das vezes, ensinam seus filhos a
respeitarem as pessoas, a se alimentar bem, mas o hábito de leitura não
está nessa educação.
Então, seria essa uma das inúmeras soluções, o incentivo à leitura,
por isso a educação escolar e familiar é fundamental, porque a leitura muda
a vida das pessoas. As pessoas precisam começar a ler.
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A LEITURA TRANSFORMA A VIDA DAS PESSOAS!

A prática da leitura é algo muito importante, pois nos deixa atentos às
informações e aprendemos a interpretar.
Vivemos em um século em que a leitura se torna essencial no
cotidiano das pessoas. Com a leitura, desenvolvemos nossa capacidade de
pensar, passamos a ter maiores chances de ingresso no mercado de
trabalho e construímos uma visão mais crítica sobre os assuntos tratados.
Para uma boa formação e informação, é preciso ler. A partir do
momento que passamos a ler, adquirimos oportunidades para percorrer os
universos presentes em livros, jornais, revistas e sites, os quais despertam
nossa imaginação.
A leitura é um grande passo para alcançar os objetivos na vida, e
também se torna uma maneira mais econômica de cultura, lazer e diversão.

