
Dia 27/04 – 2ª feira 

Conversa com o escritor Júlio Emílio 
Braz (Ilustrador e escritor de literatura infanto-

juvenil, autodidata. Escreveu desde roteiro para histórias em 
quadrinhos até livros de bolso de Western, com diversos 
pseudônimos. Hoje tem por volta de 169 livros publicados 
destinados a crianças e adolescentes.) 

Público alvo: 6º ao 9º Anos do Ensino Fundamental 

 
Bate-papo com a escritora Sônia Silva 
(Cobradora de ônibus que tinha como maior sonho tornar-se 
escritora. Escreveu seu primeiro livro, “Anjos de Chocolate e 
teve sua vida documentada por Clementino Junior que a 
acompanhou por 8 anos, registrando sua história em 
documentário.) 
Público alvo: 3ª série do Ensino Médio 

 
Contação de histórias com a Dupla do 
Conto (A dupla de contadores é formada por Julia Flor e 

Gilson Souza para apresentação de histórias, misturando 
música e teatro.) 
Público alvo: Educação Infantil (todas as turmas) e 
1º Ano do Ensino Fundamental 

 
Oficina - Construção de Dedoches a 
partir do projeto desenvolvido com o livro 
“Chapeuzinho Amarelo” (produção - professoras 

do 2º Ano do Ensino Fundamental: Marcela Ferreira e Bruna 
Fanti ) 
Público alvo: 2º Ano do Ensino Fundamental 

 
Oficina - Histórias em quadrinhos a 
partir do projeto desenvolvido com o livro 
“O Mistério da Casa Verde” (produção - 

professoras do 5º Ano do Ensino Fundamental: Flavia 
Assunpção e Mariana Maia) 
Público alvo: 5º Ano do Ensino Fundamental 

 
Oficina - Construção de personagem 
do livro “Elê...O quê?” (produção - professoras do 3º 

Ano do Ensino Fundamental: Rosana Dornelas, Flavia Freire e 
Suzana Duarte ) 
Público alvo: 3º Ano do Ensino Fundamental 

 
Café Literário (produção - professor Felipe Amaral) 
Público alvo: Ensino Médio (todas as turmas) 

 
 
 
 
 

 

Dia 28/04 – 3ª feira 
Apresentação das conclusões do 
projeto “Diga não ao Bullying” (produção - 

professora Cristiane Souto e alunos do 8º Ano do Ensino 
Fundamental) 

Público alvo: 9º Ano do Ensino Fundamental 

 
Bate-papo com a escritora Luly Trigo 
(Escritora, blogueira e vlogueira. Tem livros gratuitos para 
download no site.) 

Público alvo: 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental 

 
Contação de histórias com os alunos 
do Ensino Médio (produção – professor Everson) 

Público alvo: Maternal II, Pré I e Pré II 

 
 

Dia 29/04 – 4ª feira 
Abertura do Projeto “Leitura Viva” para 
as turmas do Ensino Fundamental (1º ao 
5º ano) com a apresentação de peça de 
teatro a partir da adaptação da obra de 
Lane Smith: “É um livro” (produção - professoras 

titulares e de aulas especializadas do Ensino Fundamental) 
Público alvo: 1º ao 5º do Ensino Fundamental 

 
Apresentação da peça “Violência: 
como combatê-la” (produção - professora Cristiane 

Souto e alunos da turma do 7º Ano do Ensino Fundamental - 
7.1) 
Público alvo: 6º Ano do Ensino Fundamental 

 
Apresentação da peça “Contos 
fictícios ou histórias reais – Isso pode 
acontecer com você!” (produção - Cristiane Souto e 

alunos da turma do 7º Ano do Ensino Fundamental - 7.2) 
Público alvo: 6º Ano do Ensino Fundamental 

 
Oficina de Xilogravura 
Público alvo: 3º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 

 
Apresentação da literatura de Cordel 
Público alvo: 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental 

 
Teatro de fantoches a partir da 
adaptação do conto da “Branca de Neve e 
os Sete Anões” (produção - professoras titulares da 

Educação Infantil) 
Público alvo: Educação Infantil (todas as turmas) 

Dia 30/04 – 5ª feira 
Abertura do Projeto “Leitura Viva” para 
as turmas da Educação Infantil com a 
apresentação de peça de teatro a partir da 
adaptação do conto “Chapeuzinho 
Vermelho” (produção - professoras titulares e de aulas 

especializadas da Educação Infantil) 
Público alvo: Educação Infantil (todas as turmas) 

 
Apresentação da literatura de 
Cordel 
Público alvo: 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental 
 
Conversa com Mariana Lino (Jovem 

escritora de 13 anos que começou a escrever histórias desde 
muito cedo. Possui dois livros publicados e participação na 
programação oficial da FLIP) 
Público alvo: 5º Ano do Ensino Fundamental 
 
Oficina - Dinamização da história 
“Menina Bonita do Laço de Fita” (produção - 

professora Andréa Ribeiro) 
Público alvo: Educação Infantil (todas as turmas)

  
  
  
 
 

 
 
Durante toda semana haverá também as 
seguintes propostas: 
*Visitação aos stands para a compra de 
livros 
-Os responsáveis da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 
poderão aproveitar a oportunidade para 
aquisição de livros destinados ao Projeto 
“Leitura Viva”. 
-Os stands ficarão à disposição dos 
responsáveis nos horários de 12h às13h e 
17h30min às 17h50min. 
 
*Exposição de trabalhos realizados 
pelos alunos 
 
*Biblioteca itinerante (durante os 
recreios) 
 
*Campanha - “Patrulheiros da 
reciclagem” 
Campanha realizada pelos alunos do 4º Ano do 
Ensino Fundamental a partir de projeto desenvolvido 
com o livro “Se o lixo falasse...” 

 
Atenção! Na semana posterior... 

No dia 05/05(3ª feira), haverá reunião com 
os responsáveis para partilha de itens que 
envolvem a formação do leitor no projeto 
pedagógico do NSP. 
Horário: 8 horas 
Local: Auditório do NSP 

 
 


