NOTAS LITERÁRIAS
PROJETOS EM AÇÃO
Neste mês de setembro, o Grupo Literário A ILHA estará
participando da Feira do Livro de Florianópolis, com o lançamento
de títulos publicados pelas Edições A ILHA e desta revista. Além
disso, estará levando também o Projeto Poesia no Shopping.
Em outubro, o Projeto Poesia no Shopping volta com uma edição
especial com poemas homenageando a criança, pela passagem do
seu dia. Uma nova edição do Projeto Poesia na Rua será exibida nas
principais cidades do estado, estampando poema sobre a criança e
o Projeto Sanfona Poética distribuirá o folder “Todas as Crianças”,
com poemas de Luiz C. Amorim.
Em novembro, o Projeto Poesia no Shopping estará na Festa das
Flores de Joinville, com um Varal da Poesia composto de dezenas
de poemas sobre o tema.

JORNADINHA LITERÁRIA

Um encontro de literatura para crianças, sim senhor. Ao todo, 11 mil
crianças e adolescentes participaram da Jornadinha de Literatura, que
aconteceu no último final de semana em Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul. Durante as manhãs, os estudantes se reúniam no grande Circo da
Cultura. À tarde, dividem-se entre as loninhas, onde podiam conversar
com escritores, como Maurício de Souza, que esteve lá conversando
com a criançada e mostrou um novo programa de TV, onde os seus
personagens como Mônica, Cebolinha e outros ajudarão a alfabetizar
crianças.. Nos primeiros dois dias, a programação foi voltada aos mais
novos. Nos outros dois, foi a vez dos alunos de 5ª a 8ª série e do Ensino
Médio.
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Veja também nesta edição:
- Setembro: mês da Feira do Livro de Fpolis.
- A nova edição de “No Tempo das Tangerinas”
- O conteúdo da Literatura Infantil
- A Literatura Infantil e os novos leitores
- Biblioteca Ecológica
- Poesia para o “Dia da Criança”, em outubro
A ILHA na Internet: Http://geocities.yahoo.com.br/prosapoesiaecia

