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Oficinas da Bienal incentivam professores a usar literatura nas aulas
Atividades ocorrem a partir desta segunda-feira (16).
Objetivo é atender pelo menos 800 docentes até 20 de agosto.
Vanessa Fajardo Do G1, em São Paulo
imprimir

Espaço foi inaugurado nesta sexta-feira (13) com a
presença de escritores (Foto: Vanessa Fajardo/G1)
Pela primeira vez a Bienal Internacional do Livro de São Paulo montou o Espaço do Professor. A partir desta segunda-feira (16), o local oferecerá
oficinas que visam incentivar os docentes a usar a literatura em sala de aula, escolher os títulos mais adequados e, dessa forma, despertar o gosto
pela leitura nos alunos.
Os workshops terão quatro horas de duração cada. Cada turma terá no máximo 80 participantes, e as atividades serão oferecidas em dois períodos,
das 8h às 12h, e das 14h às 18h. Serão aceitos professores de todos os níveis e redes de ensino. O objetivo é atender pelo menos 800 docentes até
o dia 20 de agosto, quando ocorrem as últimas oficinas.
A curadoria do espaço é da professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Mackenzie, Marisa Lajolo, especialista em Monteiro
Lobato. O local é decorado com imagens do autor, de suas obras, personagens e frases.
O programa das oficinas inclui análises sobre os modos de leitura de textos e livros, categorias da literatura, além de estudo de textos e exercícios
práticos.

Imagens de Monteiro Lobato decoram Espaço do
Professor (Foto: Vanessa Fajardo/G1)
"Queremos que os participantes saíam dos workshops como verdadeiros semeadores de novos leitores. Toda ação para formá-los é bem-vinda e o
aperfeiçoamento para quem trabalha com educação tem de acontecer sempre", diz Eduardo Mendes, diretor executivo da Câmara Brasileira do
Livro (CBL), uma das organizadoras da feira.
Segundo Mendes, em 2000, o índice de leitura dos brasileiros era de 1,8 livro por habitante por ano. Em 2007, o número subiu para 3,7 livros por
habitante por ano.
Nos anos anteriores, a bienal organizou palestras e seminários para professores, mas segundo Mendes, neste ano o conteúdo está mais
aprofundado. "Professores interessantes aprendem coisas novas todos os dias. O desenvolvimento é contínuo", afirma.
Os interessados devem se inscrever pelo site da Bienal. É necessário pagar uma taxa de R$ 20. Após a oficina todos os participantes receberão
certificados.
Serviço:
21ª Bienal Internacional do Livro
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Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, Zona Norte de SP
Quando: Até 22 de agosto, das 10h às 22h
Quanto: R$ 10
saiba mais
Bienal do Livro é aberta oficialmente em SP
Mesa na Bienal com sobrinho-neto do escritor de Drácula é cancelada
Links Patrocinados
Concursos Abertos - 2010

MPU, INSS, Correios, PF, PRF, TJ, Editais, Notícias, Apostilas etc.
www.brasilConcursos.com
Curso de Hebraico

Aprender Hebraico em 9 meses Aulas online de Israel.
www.eteacherhebrew.com
Curso de Inglês Online

Formação Online personalizada. Prove grátis na GymGlish.com.br
GymGlish.com.br/Cursos-Ingles
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