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IX Semana Literária 

De 18 a 23 de setembro 



18 de setembro 

8h - Fábio Sgroi 
O paulistano Fábio Sgroi é 

um talentoso escritor, lus-

trador, quadrinista, profes-

sor e designer que há mais 

de vinte anos encanta adultos e crianças 

com suas criações, há muitos anos partici-

pa da Semana Literária da EMEF Profes-

sora Maria Berenice dos Santos. Construiu 

e constrói a cada trabalho uma obra reple-

ta de alegria e inteligência, despertando a 

reflexão acerca de vários temas, como por 

exemplo: natureza, respeito, cidadania, 

diversidade cultural. Mergulhar em sua 

obra é se deparar com um universo colori-

do, atual e bem-humorado. 

 

 

9h30 - Cláudio Fragata 
O Jornalista, poeta e escri-

tor de literatura infanto-

juvenil, Cláudio Fragata, 

dono de um sorriso contagiante e imagina-

ção fértil esparrama criatividade nos li-

vros que escreveu em sua longa carreira. 

Paulista, nascido em Marilia, é fascinado 

pela literatura desde criança e encantado 

até hoje pelos personagens de Monteiro 

Lobato. Também é autor de biografias, 

contos, fez traduções e adaptações de 

textos clássicos da literatura universal 

como, por exemplo, viagem ao centro da 

terra de Júlio Verne. 

 

14h - Gilles Eduar 
Autor e ilustrador de seus 

próprios livros, Gilles Edu-

ard dispensa o uso de com-

putadores para construir seus desenhos e 

tem como característica marcante de sua 

obra: traço artesanal, divertido e um colori-

do vibrante, a base de tinta guache. Gilles 

que desde os anos de 1990 se dedica a lite-

ratura infanto-juvenil, gosta de criar perso-

nagens animais e sempre realiza uma pesqui-

sa minuciosa sobre o tema que irá escrever, 

assim o processo criativo deste autor que 

também é arquiteto, músico e ator é cons-

truído com muita imaginação, alegria e com-

prometimento. 

19 de setembro 

11h - Daniela Neves 
Em 2008, Daniela da Costa 

Neves, então Professora 

Orientadora de sala de leitu-

ra da EMEF Professora Maria Berenice dos 

Santos, idealizou e implantou o Projeto Se-

mana Literária. Até o ano de 2010 esteve à 

frente de sua organização, cuidando de 

cada detalhe com muito empenho e dedica-

ção. A partir de 2011, atuando em outras 

instâncias da educação no município de São 

Paulo, não deixa de participar das edições 

da Semana literária contando histórias pa-

ra nossos alunos. Atualmente é diretora de 

um Centro de Educação infantil na região 

de Vila Mariana.  

11h - Shirley de Oliveira 
Educadora com 35 anos de 

experiência no Município de 

São Paulo, Shirley Maria de Oliveira atuou 

na Educação Infantil e no Ensino Funda-

mental, como Professora, Diretora, Forma-

dora na Divisão Pedagógica da DRE Ipiran-

ga e neste ano se aposentou como coorde-

nadora. Shirley teve a grande alegria de 

ter um pai e uma mãe contadores de histó-

ria. A educadora acredita que a contação 

promove o encontro das almas do contador 

e do leitor e é uma defensora da cultura da 

infância e do brincar.  

 

 

14h - Bel Azevedo 
Os livros e a literatura 

sempre estiveram presen-

tes na vida desta autora 

que tem na memória e no coração a lem-

brança de quando menina ter vivido em 

uma casa cheia de livros. Adulta se tornou 

escritora e seu interesse em cultura popu-

lar e tradição oral, a faz realizar várias 

pesquisas sobre essa temática, que tam-

bém pode ser lida em seus textos. Sempre 

presente nas edições da Semana Literária 

da EMEF Professora Maria Berenice dos 

Santos, a autora já fez leituras, contou 

suas histórias e compartilhou informações 

sobre seu trabalho como escritora com 

nossos estudantes. 



15h - Marina Bastos 
Marina Bastos nasceu e vive 

em São Paulo, com formação 

em Artes Cênicas e Publicida-

de, tornou-se uma contadora de histórias e 

possui um canal no youtube onde comparti-

lha com o expectador a sua crença na impor-

tância das histórias e no poder que ela tem 

em mudar as relações. Seus vídeos são mui-

to divertidos, Marina utiliza vários recursos 

para contar suas histórias, fazendo com que 

seu expectador mergulhe em seu universo 

criativo. A contadora viaja por todo o país 

contando e cantando suas histórias e já se 

apresentou na Colômbia e no Peru. 

20 de setembro 

9h30 - Silvana Salerno e 
Fernando Nuno 
Com formação em Jornalismo 

e Letras, Silvana é escritora, 

contista, possui vasta experiência em re-

contos, traduções e adaptações de textos. 

A autora que valoriza o bom humor em suas 

criações e recriações, participa pela segun-

da vez da Semana Literária da nossa EMEF. 

Quando era aluna, gostava de frequentar a 

biblioteca da escola em que estudava e já 

leu a obra completa de Monteiro Lobato e 

Jorge Amado, dois grandes escritores do 

nosso país. Essa paulistana que a cada tra-

balho gosta de transmitir ao seu leitor o 

encanto que sente ao ler um livro acredita 

que a leitura ensina sem se propor a ensinar. 

O escritor Fernando Nuno é um apaixonado 

por textos clássicos e esse encantamento 

por obras da literatura universal iniciou 

quando ainda era um menino. Ele se lembra 

que quando criança gostava de ler adapta-

ções feitas por autores brasileiros e atual-

mente costuma dizer que se entende como 

um contador de clássicos. Além de se aven-

turar nas adaptações, Fernando Nuno tam-

bém escreve poesias e gosta muito de músi-

ca. O autor nasceu em Portugal mas chegou 

no Brasil ainda bebê, antes de completar um 

ano de idade, vive hoje na cidade de São 

Paulo. 

14h - Kandy Saraiva 
Há mais de dez anos traba-

lhando como revisora, prepa-

radora de textos e produto-

ra editorial, Kandy Saraiva é responsável 

por editar obras de referência em Língua 

Portuguesa e de literatura infanto-Juvenil. 

Acredita que a publicação de um livro só faz 

sentido quando o autor é movido pelo desejo 

de divulgar a literatura. Kandy tem um blog 

chamado Ideias na janela, lá podemos ler 

muitos textos e saber um pouco mais dessa 

profissional que gosta muito de filmes e de 

vários gêneros musicais como, por exemplo: 

MPB, Clássica, fados e Rock. 

21 de setembro 

9h30 - Lalau e 
Laurabeatriz  
Escritor, Publicitário e Poe-

ta, Lalau acredita que a po-

esia está presente no cotidiano de cada 

pessoa, por isso é possível enxergar em 

seus poemas a beleza das coisas simples. 

Seus poemas parecem brinquedos e brin-

cadeiras construídos com palavras e 

muita imaginação, ensinando ao leitor 

que na poesia cabem todos os temas, 

como, por exemplo: diversidade animal e 

vegetal, curiosidades da cultura brasilei-

ra, contos de fadas e muitos outros as-

suntos. Paulistano, vive na cidade em que 

nasceu e ao longo de sua carreira espa-

lha criatividade com seu jeito leve e ale-

gre de criar poesias. 

Laurabeatriz é carioca e há muitos anos 

vive na cidade de São Paulo. Artista 

Plástica participou de diversas mostras 

tanto individuais quanto coletivas apre-

sentando desenhos, pinturas e xilogravu-

ras. Há mais de trinta anos trabalha co-

mo ilustradora. Seus desenhos são capa-

zes de transmitir alegria por meio de um 

traço original, repleto de vivacidade e 

cor e se comunicam muito bem com o 

público infanto-juvenil que sempre rece-

beu muito bem suas criações. Sempre 

presente no projeto Semana Literário 

da nossa EMEF, a artista a cada edição 

cria e deixa uma ilustração em nossa 

escola que é guardada com muito cari-

nho.  



10h - Ilan Brenman 
Ilan Brenman se considera 

um autor que conta histórias 

e acredita que quanto maior 

for a imaginação, maior é a criatividade. Há 

mais de duas décadas seus livros e as histó-

rias que contam, fascinam não apenas o pú-

blico infanto-juvenil, mas também os adul-

tos. O autor, sempre presente nas edições 

do projeto Semana Literária da EMEF Pro-

fessora Maria Berenice dos Santos acredita 

que escrever para crianças é algo muito sé-

rio e entende que a vida e a literatura an-

dam juntas. Para o autor, a observação do 

cotidiano rende boas histórias.  

 

 

14h - Maria A. Camargo 
A autora que assina o blog: Na 

contramão do pelo contrário, 

nasceu no litoral de São Paulo, 

na cidade de Santos e se mudou para São 

Paulo, cidade que vive atualmente, aos oito 

anos de idade. Maria Amália Camargo fez o 

curso de letras e trabalhou em museus. A 

necessidade de catalogar livros infanto-

juvenis lhe acendeu o desejo de ser escrito-

ra. Em suas histórias busca despertar nas 

crianças e jovens o desejo pela leitura e 

entende que ler não enriquece apenas o vo-

cabulário da criança, mas é útil para a inter-

pretação de textos e o desenvolvimento de 

raciocínio. Maria Amália também entende 

que a leitura integra a criança ao mundo 

tornando-a curiosa e ajudando-a a explorar 

diversas áreas do conhecimento. 

15h - Katia de Freitas 
Coordenadora Pedagógica 

da EMEF José Saramago 

no CEU Capão Redondo, 

Katia Cristina de Freitas esteve pela 

primeira vez na EMEF Professora Maria 

Berenice dos Santos em fevereiro du-

rante o planejamento, contando aos 

gestores, professores e funcionários 

uma história de sua autoria: Luiz Gonza-

ga contado e cantado. A paixão por con-

tar história teve início em sua casa, com 

seus filhos e depois levou essa prática 

para a sala de aula, da Educação Infan-

til até a Educação de Jovens e Adultos. 

Fascinada por mitologia, encantada por 

poesias e músicas regionais especial-

mente a nordestina a educadora encon-

tra força e esperança na sonoridade e 

no cancioneiro da Música Popular Brasi-

leira. 

22 de setembro 

9h30 - Renato Moriconi 
Natural de Taboão da Serra 

vive atualmente na cidade de 

São Paulo. Ilustrador e autor 

de livros infantis, guarda em sua memória 

belas lembranças de desenhos e leitura. 

Lembra-se, sempre com carinho de sua 

mãe lendo para ele e para o irmão e tam-

bém de sua brincadeira favorita: dese-

nhar. Hoje, tem o mesmo carinho pelos 

desenhos e os constrói como uma narrati-

va visual dos textos que ilustra, buscando 

assim, dar significado a cada palavra do 

autor. 

14h - Alexandre Alves 
Ilustrador e Artista Plástico, 

o paulistano Alexandre Bene-

dito Ignácio Alves, ou sim-

plesmente Alexandre Alves, participou de 

várias exposições no Brasil e em outros paí-

ses atualmente é sócio do Studio Amarelo 

de ilustração e design. O livro Arca de Noé 

de autoria de Milton Célio marcou o início de 

sua carreira como ilustrador de livros infan-

to-juvenis. Em suas participações na Semana 

Literária da EMEF Professora Maria Bereni-

ce dos Santos, sempre ouviu com muita 

atenção, respeito e carinho a voz de nossos 

alunos e incentivou cada um deles a dese-

nhar sempre, para aperfeiçoar o traço.  

10H - Sabino Lopes 
O contador de histórias Sabi-

no Lopes trabalha há quase 30 

anos na Biblioteca Belmonte. 

Localizada em Santo Amaro. Esse espaço 

oferece apresentações de teatro, contação 

de histórias, além de empréstimo e consulta 

de um acervo de 58.000 livros. 

O contador sabino é autodidata em música, 

toca violão, flauta e gaita e tem um repertó-

rio amplo de histórias. 



23 de setembro 

8h - Laurinda de Almei-
da 
Paulista da cidade de Avaré, 

Laurinda Ramalho de Almeida 

vive a muitos anos na cidade de São Paulo. 

Educadora, atuou em várias instâncias e 

órgãos da Educação no Estado de São Paulo. 

Atualmente é Professora do Programa de 

Mestrado Profissional da PUC-SP, Vice- 

Coordenadora e Professora do Programa de 

Educação: Psicologia da Educação na mesma 

universidade, orientando dissertações de 

Mestrado e teses de Doutorado. Laurinda 

fará uma roda de conversa acerca da auto-

ria dos professores e da contribuição da 

obra do psicólogo do desenvolvimento Henri 

Wallon para a educação. 

O Café Literário é uma novidade na 

programação da Semana Literária 

da EMEF Professora Maria Bereni-

ce dos Santos. Momento em que os 

alunos irão dar uma pausa nas ativi-

dades do dia para alimentar o corpo 

(comidinhas, preparadas com muito 

carinho) e a imaginação (com poe-

sia, prosa e quebra-cabeças monta-

dos a partir da xerocópia de capas 

de livros). Foram confeccionados 

jogos americanos a partir dos livros 

lidos pelos nossos educandos ao 

longo deste ano letivo escritos pe-

los autores que participam da IX 

edição do projeto. O Café Literário 

conta ainda com a contação de uma 

história para encher ainda mais o 

ambiente escolar de literatura, ale-

gria e criatividade. Acontecerá nos 

dias 22 (período da manhã) e 23 de 

setembro (período da tarde). 

Festa de encerramento da IX 

semana literária: A festa de en-

cerramento da IX Semana Lite-

rária acontecerá no dia 23 de 

setembro com a participação do 

Coralusp XI de Agosto. Sob re-

gência do maestro Eduardo Fer-

nandes, há mais de duas décadas 

em atividade o Coral vai encer-

rar com chave de ouro a progra-

mação. A poesia e prosa escrita 

pelos compositores das canções 

executadas pelos coralistas vão 

encher ainda mais de literatura 

o ambiente da EMEF Professora 

Maria Berenice dos Santos. O 

evento será aberto a comunida-

de escolar. 

Café Literário Festa de encerramento 
14h - Milton Célio 
Natural de Ubatuba, cidade 

do litoral de norte de São 

Paulo, Milton Célio foi pro-

fessor de Língua Portuguesa, cursou Direito 

e estreou na literatura infanto-juvenil em 

2003, também é criador de jogos pedagógi-

cos, de tabuleiro e brinquedos infantis. O 

autor produz uma literatura essencialmente 

poética até mesmo quando escreve prosa. 

Com um texto bem-humorado, sofisticado e 

com finais inusitados de suas histórias, Mil-

ton segue criando personagens que fazem 

seus leitores se apaixonarem cada dia mais 

pela leitura. 


