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De 12 a 17 abril será realiza-
da uma Mostra de trabalhos de 
leitura desenvolvidos nas unida-
des educativas. Serão expostos 
os materiais relativos a projetos 
de leitura, respectivos à forma-
ção de leitores, promovidos por 
professores e bibliotecários de 
creches, NEI’s, Escolas Básicas 
e Desdobradas junto às crianças 
e adolescentes da rede pública 
municipal de ensino. Entre os 
temas estão “contos, recontos, 
criativicontos”, “sarau de poesia” 
e “roda de leitura”, “construindo a 
competência leitora”, “Maleta de 
leitura”, “Cronista Mirim”, “A Caixa 
Encantada e suas histórias infan-
tis”, “No Mundo da Lua”, “Valori-
zando a Diversidade”, entre outros.

Mostra
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A Semana Municipal do 
Livro terá um varal literário no 
dia 17, das 9h às 13h, na Praça 
XV de Novembro. Serão expos-
tos os textos produzidos pelas 
crianças durante a Semana, nas 
atividades promovidas pelas 
unidades educativas.

Varal Literário

O SESC promoverá, nas 
36 escolas básicas e desdo-
bradas da SME, quatro espe-
táculos culturais. Cada unida-
de terá uma apresentação por 
semana. Os espetáculos são: 
Brincando de Bonecos (tea-
tro de formas animadas), No 
Dorso do Rinoceronte (música 
para crianças), Circo e Poesia 
com Circoloko ( circo e teatro), 
Balaio de Histórias e Mil Horas 
Contando História(contação de 
histórias). Além disso, haverá 
uma programação especial no 
SESC da Prainha.

Espetáculos

O espetáculo Franko-
lino, baseado nas pesqui-
sas do professor e artista 
Franklin Cascaes, será 
encenado no terminal de in-
tegração do centro (TICEN) 
entre os dias 12 e 16, às 
15h, e na praça XV, no dia 
17, às 10h.

A animação teatral com 
o boneco Frankolino come-
ça quando ele e seu amigo 
partem para as comuni-
dades do interior da Ilha à 
procura das bruxas. Na via-
gem descobrem costumes 
e tradições dos descenden-
tes açorianos, banhados 
por um mundo repleto de 
mistério e encantamento.

A dramaturgia é cons-
truída a partir da narrativa 
dos “causos bruxólicos”. Os 
personagens centrais são 
referências em todo o espe-
táculo, onde as histórias se 

cruzam, propondo um jogo 
dinâmico e envolvente. A 
partir da improvisação, os 
causos são encenados. 
O personagem Frankolino 
é interpretado pela atriz 
Andréa Rihl.

Frankolino na Semana

No Momento dos Es-
critores, que será realiza-
do no dia 15, na Casa da 
Memória, haverá a Calça-
da da Criança e também 
uma Mesa Redonda, às 
18h30, com o tema “va-
lorização da produção 
literária catarinense”, com 
a participação de Alcides 
Buss, Eliane Debus, Yedda 
Goulart, Marta D. Martins e 
os convidados, Adão Karaí 

Antunes, Maria de Lourdes 
Krieger e Eloí Elisabete 
Bocheco. Na Calçada da 
Criança, a Rua Padre Mi-
guelinho, ao lado da cate-
dral, será transformada 
em um espaço lúdico, com 
algumas das brincadeiras 
infantis citadas no livro 
“Brincadeiras Infantis na 
Ilha de Santa Catarina”, de 
Telma Piacentini, que será 
lançado no dia 14 às 19h.  

Momento com Escritores

A Biblioteca Central da 
SME fará a semana de conta-
ção de histórias. 

Participarão contadores, 
como Rosetenair Feijó Sharf 
(Assessora Pedagógica da 
DEI), Loana Allem Rech (Re-
visora do CAP), Murilo Milton 
Machado (Bibliotecário da EBM 
João Gonçalves Pinheiro), 
Marivana Mafra Érico (Auxiliar 
de Ensino da Creche Almirante 
Lucas), Virgínia Boff e Julia-
na R. Souza (Acadêmicas de 
Pedagogia da UDESC/NEAB) 
e Verônica dos Santos Ferreira 

(bibliotecária do SESC).
Entre as unidades partici-

pantes, estão a Creche Nossa 
Senhora de Lurdes, a Educa-
ção de Jovens e Adultos do 
Centro de Educação Continu-
ada, a Creche Nossa Senho-
ra de Lurdes, a Creche Profª 
Maria Pires e Bem-Te-Vi. 

Barreiros Filho
Do dia 13 ao dia 16, a 

Biblioteca Barreiros Filho terá 
exposição de livros e fotos, 
contação de histórias, varal 
literário, cinemateca, confecção 
de livros e teatro de fantoches.

Bibliotecas têm programação especial

Para a realização das ativida-
des previstas na programação, a 
Secretaria de Educação e o SESC 
contam com a parceria da Bibliote-
ca Barreiros Filho, com o apoio da 
Fundação Franklin Cascaes e da 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Esporte, além da cola-

boração da ALIFLOR, do NEAB, 
do IGK, da ESCOLA ABERTA e de 
contadores e artistas voluntários, 
como Fabrícia Brito, Rosetenair 
Feijó Scharf, Marivana Mafra Érico, 
Murilo Milton Machado e Loana 
Allem Rech, que são profissionais 
da rede municipal de ensino.

Parcerias para realização do evento

Livro “Brincadeiras Infantis na Ilha de Santa 
Catarina” inspira atividades da Semana Municipal
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Foto Divulgação

Personagem Frankolino


