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Na última terça-feira (15), os professores e coordenadores 
do Ensino Fundamental se reuniram na Secretaria de Educação 
para mais uma etapa de formação do Programa Estrada para a 
Cidadania, que está sendo desenvolvido com os alunos de 4° e 
5° ano da rede municipal. 

O encontro teve como objetivo principal fornecer aos edu-
cadores novas estratégias e possibilidades para trabalhar a 
produção de texto em sala de aula, visando à campanha Cida-

Biblioteca Municipal promove belíssima exposição 
para homenagear o mês do escritor Monteiro Lobato

Em homenagem ao Dia do 
Livro infantil, que é comemo-
rado em 18 de abril, também 
data de nascimento do gran-
de escritor Monteiro Lobato, 
a Biblioteca Municipal, que 
leva o nome do autor, prepa-
rou uma linda exposição para 
os munícipes.

Quem passar pelo local 
durante esse mês, poderá 
conferir a trajetória do escri-
tor e conhecer mais sobre as 
produções dele. Além de um 
painel com a linha do tempo 
do artista, a exposição traz 
também histórias e caracte-
rísticas dos principais perso-
nagens criados por ele, bem 
como um mural com diversas 
caricaturas.   

A bibliotecária, Ednea 
Silva, conta que as crianças 
ficam encantadas com a exposição, principalmente com os 
displays dos personagens. De acordo com a equipe da biblio-
teca, o material ficará exposto até o início de maio, e a próxi-

dania na Estrada, que consiste 
em proporcionar aos alunos a 
experiência de escrever e en-
viar cartas. 

Os professores foram rece-
bidos com muita música e lei-
tura de poemas e, em segui-
da, tiveram a oportunidade de 
escrever uma carta e viven-
ciar o momento de reflexão e 
produção. Além de criar o texto, 
o grupo também leu cartas e conheceu materiais pedagógicos, 
bem como recursos que podem ser utilizados com os alunos 
para estimular a escrita em sala de aula. 

Para finalizar o encontro e mostrar como a escrita pode ser 
abordada de forma criativa e prazerosa, a coordenadora geral 
do programa, Élida Marques, promoveu uma oficina interativa 
em forma de Sarau e encantou o grupo com uma encenação da 
história “Dom Quixote das Crianças”, de Monteiro Lobato. Se-
gundo a equipe pedagógica, a expectativa é que os professores 
levem essas vivências para a aula e trabalhem o tema de forma 
dinâmica com os alunos.

ma produção será em homenagem ao dia das mães. A Biblio-
teca Municipal Monteiro Lobato está situada na Rua Joaquim 
Nunes, 187, Centro.  


