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“Eu gostei da biblio-
teca porque a professora 
leu muitos livros, fez brin-
cadeiras com a gente. O 
lugar é muito espaçoso e 
quando as pessoas vêm, 
elas gostam. E eu também 
gostei bastante”, afirmou 
a aluna Anna Helena Be-
necke Hartmann.

A professora que acom-
panhou o Integral 4, Deni-
se Ott Melo, destaca que 
são vários os benefícios 
para a formação das crian-
ças, por meio da Hora do 
Conto. “Eu considero ser 
muito importante desper-
tar o gosto pela leitura. Os 
alunos, quando os leva-
mos, ficaram deslumbra-
dos pelo tamanho da Bi-
blioteca e pela quantidade 
de livros. Acredito que é 
importante, pois é uma 
forma de desenvolver a 
linguagem oral, ampliar 
o vocabulário, estimular 
a participação verbal no 
grupo e aumentar capaci-
dade crítica. Com certeza, 
a leitura é o caminho”, 
pondera a pedagoga.

Inclusive, a leitura é 
uma das coisas que ela 
tenta, sempre, incentivar 

em sala de aula. “Até na 
escola, estou trabalhan-
do o projeto ‘Leitura em 
minha casa’, no qual, são 
sorteadas duas crianças, 
que levam sacola literária 
para casa, com livro e fan-
toche dos personagens, 
proporcionando uma for-
ma divertida e prazerosa 
de contar a história para 
seus familiares”, conta 
Denise.

A professora de Língua 
Portuguesa, Scheila Maas, 
destaca que o projeto é 
benéfico, mas tudo pre-
cisa ser iniciado e fomen-
tado dentro de casa, para 
que a criança, de fato, 
crie gosto pela leitura e 
adquira conhecimento 
através dela.

“A hora do conto deve 
começar antes da escola, 
já em casa, com acesso a 
livros desde cedo. Fazer, 
também, a própria criança 
poder contar, criar seu 
enredo, com livros que 
tenham só imagens, por 
exemplo. Todo ser hu-
mano adora ouvir histó-
rias. Foi assim que nos 
constituímos sujeitos, ao 
longo do processo evolu-

tivo. Aprendemos sobre o 
bem e mal, certo e errado, 
muito mais pela lingua-
gem figurada dos contos 
do que pela abstração”, 
ressalta Scheila.

A professora de Lín-
gua Portuguesa também 
afirma que a criança que 
lê muito, tem mais chan-
ces de ter bons desempe-

nhos na escola e na vida. 
“Criança que tem acesso 
a isso, desde cedo, é mais 
criativa, lê com mais pro-
ficiência e autonomia, 
e, consequentemente, 
escreve melhor. Fora que 
conhece o mundo sem 
precisar sair de casa. E o 
exemplo dos pais neste 
caso, é fundamental, pois 

eles só terão filhos leito-
res se derem o exemplo”, 
reitera.

A proposta do Troca-
-Troca de livros, por sua 
vez, é o aluno, se desejar, 
trocar um, dois ou três 
livros que tenha em casa 
por outros no mesmo nú-
mero de livros que estão 
disponíveis na biblioteca 

para este fim. E, assim 
como a Hora do Conto, 
estimula que as crianças 
criem o hábito de ir até a 
Biblioteca.

Ainda com a intenção 
de estimular, cada vez 
mais, mais a leitura no 
município, também há a 
movimentação para reto-
mar os projetos da Feira 
do Livro e da Biblioteca 
Móvel, que deixaram de 
ser colocados em prática 
há alguns anos.

Fica aberto o convite 
para outras escolas agen-
darem suas visitas e parti-
ciparem da hora do conto 
e do troca-troca de livros. 
Além dos agendamentos 
para escolas, a contação 
de histórias acontece todo 
último sábado do mês, das 
9h30min às 11h30min. A 
próxima será agora, dia 30 
de março.

A Biblioteca Municipal 
fica aberta de segunda 
a sexta, das 07h30min 
à s  1 1 h 3 0 m i n  e  d a s 
13h30min às 17h, na Rua 
Hermann Weege, número 
111, no centro. O telefone 
de atendimento é o 3387-
5032.

Bibliotecária, durante a atividade, instiga a curiosidade dos alunos
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