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Pedagoga leva crianças para comemorar 12 de outubro na Flica
Meninas compraram livros na Flica e receberam autógrafos.
'Flica é uma boa forma para comemorar a data', diz pedagoga.
Lílian Marques De Cachoeira para o G1 BA
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Comente agora

Meninas foram comemorar Dia das Crianças
na Flica. (Foto: Lílian Marques)
A tarde desta quarta-feira (12) começou com o salão do Carmo cheio, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Alguns pais levaram os filhos para
acompanhar a mesa sobre vilas baianas, apresentada pelo historiador Ubiratan Castro e o curador da Festa Literária Internacional de Cachoeira Flica, Aurélio Schomer.
A prateleira dos livros infantis atraiu as pequenas Marla, Alessandra, Marcela e Maria Luiza, que têm entre 7 e 12 anos. As quatro foram levadas
para a Flica pela pedagoga Angélica Dias, mãe de Marla e tia de Alessandra e Marcela. Maria Luiza, colega de escola de Marla, completa o time.
“Sou filha de Cachoeira, viemos de Feira de Santana para conferir a Flica. Trouxe Marla e Maria Luiza e quando cheguei aqui [Cachoeira] peguei
Alessandra e Marcela”, conta Angélica, que aproveitou a oportunidade para visitar mãe, que mora na cidade.
saiba mais
Autores debatem mudanças didáticas para tornar literatura atrativa nas escolas
'É difícil competir com os autores midiáticos', diz Miguel Sanches Neto
Para Angélica, a visita a Flica foi uma boa forma das meninas comemorarem o Dia das Crianças. Marla ganhou um livro autografado pela autora
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logo pela manhã. “Aproveite o Dia das Crianças para oportunizar a ela [filha] a vivência cultural”, diz.
Animada, Marla conta o que vem fazendo durante o segundo dia da Flica. Ela já esteve na mesa sobre “Paradidáticos e sua Importância para a
Educação” na manhã desta quarta-feira, com Ubiratan Castro, Silvano Bastos e Pawlo Cidade. Depois, ela, as primas e as amigas participaram da
contação de histórias com a escritora infantil Iray Galvão, que autografou o livro “Bia, a nuvem que não queria chorar”. Depois, a turma esteve na
biblioteca móvel da Fundação Pedro Calmon, instalada na Praça da Aclamação e assistiu a um filme infantil sobre economia de energia no carro
da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), também instalado na praça.
Por hoje a festa termina daqui a pouco, segundo a pedagoga Angélica. Mas no fim de semana, elas estarão de volta. “Volto para Feira de Santana
ainda hoje porque amanhã eu trabalho, mas volto no fim de semana para acompanhar esse finalzinho de festa. Está muito bom, vou indicar para
todas as minhas amigas”, sinaliza.
Programação
Também nesta quarta-feira, às 19h, será realizada o debate “Contos: síntese e completude”, com o cientista, romancista e dramaturgo Ronaldo
Correia de Brito e o escritor Marcelino Freire. O mediador será Aurélio Shommer.
Na programação musical, a banda Baiana System se apresenta no palco Cachoeira, na orla de Cachoeira, a partir das 22h.
Paralela a programação oficial, são realizadas atividades como contação de histórias. Às 17h, Ubiratan Castro faz uma contaçao de histórias no
espaço Pouso da Palavra, na Praça da Aclamação de Cachoeira. A partir das 18h, no mesmo local, o José Inácio Vieira de melo autografa a obra
50 Poemas escolhidos. E às 19h, será realizado um recital de poesia pelo grupo Concriz, também no Pouso da Palavra.
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