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DIA DO LIVRO 
UM POUQUINHODE HISTÓRIA



O Dia Nacional do Livro Infantil  foi criado em 2002
no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso
por meio da Lei n.º 10.402/02. 

A escolha da data é uma homenagem a um dos mais
influentes escritores da literatura brasileira do século XX,
o escritor brasileiro pré-modernista José Bento Monteiro 

Lobato. Ele nasceu em 18 de abril de 1882, motivo pelo qual 
esse dia é também chamado de Dia de Monteiro Lobato.

Monteiro Lobato, que dedicou grande parte de sua vida 
à literatura infanto-juvenil, é considerado o precursor
da literatura infantil no Brasil e da literatura paradidática, 
a qual reúne brincadeira, leitura e aprendizado.



Mas o grande sucesso de Monteiro Lobato foi a coleção
O Sítio do Picapau Amarelo, após a invenção da Menina
do Nariz Arrebitado – Narizinho. As histórias se passavam 
no sítio de Dona Benta, avó de Narizinho e Pedrinho,
onde outros personagens davam graça às histórias, como:
Tia Nastácia – que fazia deliciosos bolinhos de chuva;
Tio Barnabé – o velho contador de causos; a dupla
engraçada de trabalhadores rurais: Zé Carneiro e Pedro 
Malazarte; e os tão famosos personagens Emília, a boneca 
de pano, teimosa e engraçada; Visconde de Sabugosa, 
o sabugo de milho que vira gente, dono de uma apreciável 
inteligência.



Monteiro lobato trabalhou, no Sítio
do Picapau Amarelo, assuntos que

puderam aumentar a cultura das crianças
e jovens. A mitologia grega, a história

das invenções, a geografia, a gramática
e a matemática tiveram grande

repercussão, sendo abordados até
os dias de hoje nas escolas.

Além de Monteiro Lobato, outros escritores contribuíram para 
a divulgação da literatura infanto-juvenil no país: Ruth Rocha, 
Pedro Bandeira, Lygia Bojunga, Ziraldo, Ana Maria Machado, 
Tatiana Belinky, Mauricio de Souza, Mario Quintana, Cecília 
Meireles, Eva Furnari.
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DIA INTERNACIONALDO LIVRO INFANTIL

Enquanto o Dia Nacional do Livro é comemorado
no dia 18 de abril em homenagem a Monteiro Lobato, 

o Dia Internacional do Livro é comemorado no dia
2 de abril. O dia internacional foi implementado 

em homenagem ao escritor dinamarquês de obras
infantis chamado Hans Christian Andersen

(1805-1875). Suas obras mais conhecidas são: 
O Patinho Feio e A Pequena Sereia.

Anualmente, um país é escolhido para ser o patrocinador
do Dia Internacional do Livro Infantil. Esse país escolhe um tema
e um autor ou autora importante para escrever uma mensagem. 
Além disso, um ilustrador ou ilustradora de renome também
é escolhido (a) para fazer um pôster. O Brasil foi o patrocinador
do Dia Internacional do Livro Infantil em 2003 e 2016.



 Em 2003, a mensagem foi escrita 
pela autora Ana Maria Machado, 
com o tema “O mundo em uma 
rede encantada”. O pôster foi feito 
pelo ilustrador Rafael Fabrice
Yockteng Benalcázar. Em 2016,
a mensagem teve a autoria
da escritora Luciana Sandroni,
com o tema “Era uma vez”,
e o pôster foi feito pelo ilustrador 
e escritor Ziraldo.



HANS
CHRISTIAN
ANDERSEN?

VOCÊ
CONHECE



O escritor Hans Christian Andersen nasceu
na Dinamarca, em 2 de abril de 1805. Seu pai 
era sapateiro; sua mãe, lavadeira. Andersen 
foi estimulado pelo pai, desde a infância,
a ter contado com obras literárias. Assim,
o amor pelos livros foi determinante
nas escolhas futuras do autor.

Ao perder o pai, em 1816, ele precisou 
trabalhar em fábricas, onde aproveitava 

para contar histórias e cantar para
os colegas, o que fez com perdesse

o emprego em duas fábricas em que
trabalhou. Aos 14 anos, ele decidiu

ser cantor e ator, mas não teve sucesso.



Escritor Hans Christian Andersen foi o autor 
de muitos contos de fadas conhecidos.
Em 1828, passou a dedicar-se à literatura, 
influenciado pelo Romantismo. Andersen 
escreveu inúmeros livros. Entre suas obras, 
estão: A rainha da neve, A pequena sereia, 
Os sapatos vermelhos, O soldadinho
de chumbo, O patinho feio, A pequena
vendedora de fósforos, A princesa
e a ervilha, A Polegarzinha.



Morreu em 04 de agosto de 1875,
mas se tornou imortal devido à sua obra.

Em sua homenagem, foi criado o Dia
Internacional do Livro Infantil e o Prêmio 

Hans Christian Andersen. Desde 1956,
a cada dois anos, escritores e ilustradores
de literatura infanto juvenil são premiados 
com a medalha Hans Christian Andersen.



RODA DE
LEITURACLÁSSICA



Leve para a turma alguns livros clássicos escritos 
por Andersen. Proponha que cada um escolha

um título e procure uma versão diferente da
do escritor. Sabemos que estes clássicos

infantis possuem muitas adaptações. 

Marque um dia para tragam o livro que leram e apresentem
a sua leitura para a turma. Para ficar mais dinâmico, faça
uma ficha de leitura onde cada um preencha com informações
básicas da comparação entre uma obra e outra.
Enfatize a comparação das obras, a leitura de ambas as literaturas.



VAMOS
ZIRALDOILUSTRAR



O grande mestre Ziraldo possuía um traço muito específico
em suas obras. E as capas de suas obras são reconhecidas em um 
primeiro olhar. Proponha após a leitura de algumas de suas obras 
que seus alunos criem novas capas para estas grandes obras.
Sugestão:

• O menino maluquinho
• Uma professora muito maluquinha
• Flicts
• O menino marrom
• Um amor de família
• Os dez amigos
• Pelegrino e Petrônio
• O joelho Juvenal
• Uma história sem sentido



GRANDES
AUTORASBRASILEIRAS



O canal infantil Smartkids possui atividades voltadas para
o dia do livro infantil. O mais interessante é a relevância que 
deram para nossas escritoras maravilhosas. Faça um trabalho 

de pesquisa com sua turma, divida a turma em grupos
e cada grupo deve elaborar uma apresentação sobre

a autora designada.

Além do trabalho de apresentação onde a criatividade deve ser 
estimulada o tempo todo, peça também um material escrito 
onde possa ser distribuído para a turma e servir como objeto 

de estudo para alguma eventual avaliação.

Para iniciar uma familiarização comas autoras 
você pode usar as atividades do canal Smartkids









QUE TAL
UM DIA
CHEIO DELITERATURA?



Você pode organizar um visita super especial ao Espaço Ler 
da Editora Cassol ou organizar na tua escola uma atividade 

toda voltada para este dia. Olha só que bacana:

• Organize com os pais da turma para que as crianças neste dia 
venham vestidas como os personagens do sítio, enfatize que
não são fantasias de personagens de desenhos animados.
Vale personagens dos clássicos da literatura como príncipes, 
princesas, bruxas, lobo mau.
Profe também brinca não se esqueça!

• Para este dia um lanche especial também pode ser
providenciado. Que pedir um quitute feito pelas vovós
assim como as rosquinhas da Dona Benta?
• Para este dia um lanche especial também pode ser
providenciado. Que pedir um quitute feito pelas vovós
assim como as rosquinhas da Dona Benta?



• Para este dia faça marca páginas para serem distribuídos
entre as crianças como lembrança pelo dia.

• Monte um painel onde você possa registrar
com fotografias seus alunos.

• Providencie todo o material que você vai precisar para
as atividades do dia com antecedência, assim como
um bilhetinho aos pais explicando a atividade.

• Prepare com as crianças um momento de apresentação
para as outras turmas da escola. Utilize as músicas do Sítio
do Pica Pau Amarelo, mas lembre de que ensaio é preciso, então 
faça se realmente terá tempo hábil para concluir este momento.



• Cronograma no dia:

5º) Oficina de artes (conforme a faixa etária que você trabalha 
faça um momento de pintura, recorte, algo que possa ser feito 
e anexado ao painel que você utilizou para tirar as primeiras 
fotos, faça algo relacionado com a história que
a turma acabou de escutar).

1º) Chegada e acolhida (painel de fotos)
2º) Rodinha e combinados para o dia
3º) Desfile de fantasias

6º) Hora do Lanche – Piquenique da Vovó 
7º) Intervalinho

4º) Hora do conto especial ( pode ser você ou convide outra
profe para que faça esse momento na turma)



8º) Hora da leitura (proponha um momento na biblioteca
da escola. Peça uma hora do conto para a bibliotecária
da escola e deixe tempo também para a leitura
naquele ambiente)

9º) Vamos brincar (faça brincadeiras antigas com a turma, 
mas que nunca saem de moda: ovo podre, dança
das cadeiras, estátua)

10º) Volta a calma ( no dia do livro mais uma história
para acalmar a galerinha)

11º) Apresentações (se houver claro!)



TRABALHANDO COM
OS
MAIS FAMOSOS
DAS HISTÓRIAS
DE 

PERSONAGENS

MONTEIRO LOBATO



 Sua turma conhece o pessoal do Sítio do Pica Pau Amarelo? 
Proporcione momentos para que eles se familiarizem

com os personagens e conheçam a história do sítio.
Apresente imagens em diferentes versões, das mais antigas 
até as mais atuais. Em uma pasta catálogo coloque em cada 

saquinho a imagem de um personagem, apresente Monteiro 
Lobato e vá apresentando um a um dos personagens,
como um grande livro de imagens. Depois você pode

dar essa cruzadinha para que completem
com os nomes dos personagens.





A MENINA DO CABELO
ROXO NO SÍTIO DO
PICAPAU AMARELODE LÉIA CASSOL



Nossa escritora Léia Cassol, lançou no ano de 2019
o livro: A menina do cabelo roxo no sítio do picapau 
amarelo. Nesse livro ela traz os personagens
do famoso sítio junto com a menina do cabelo roxo 
com lições sobre amizade, solidariedade, empatia,
carinho e a importância em conviver em grupo.

Esta literatura pode ser bem legal para trabalhar esses valores 
no dia a dia das crianças bem como a literatura, folclore
e imaginação.

Nós já disponibilizamos um material para ser utilizado com este 
livro, se você ainda não viu ou recebeu clique aqui e confere. 



E aqui mais umas ideias que você pode a partir 
do livro trabalhar em sala de aula.

• Hora do conto: Providencie uma bolinha azul, essas de 
piscina de bolinhas, de plástico mesmo. E uma caneta 
permanente para ir fazendo as marcações conforme a 
história. Assim como na história providencie um varal, e 
cada novo personagem que aparece você vai acrescen-
tando no varal. Finalize o momento oferecendo um chazi-
nho com biscoitos para a garotada.
• Aprendendo a compartilhar: Incentive a turma a com-
partilhar suas coisas. Em uma semana especial peça para 
que cada dia traga algo que possam dividir com toda a 
turma. Aproveite para trabalhar sobre respeito, e cuidado 
com o que não é seu. Estipule o que trazer, facilita para os 
pais também. Converse bem com eles e explique como 
vão funcionar, eles entendem super bem!



Exemplo de cronograma
Dia 1: brinquedos em geral
Dia 2: jogos com regras
Dia 3: atividades de pintar e completar
Dia 4: um mimo pra guardar no coração
Dia 5: lanche coletivo

• Aprendendo a compartilhar: Incentive a turma a compartilhar 
suas coisas. Em uma semana especial peça para que cada dia 
traga algo que possam dividir com toda a turma. Aproveite
para trabalhar sobre respeito, e cuidado com o que não é seu. 
Estipule o que trazer, facilita para os pais também.
Converse bem com eles e explique como vão funcionar,
eles entendem super bem!



• Brincando com o alfabeto: Aproveite para trabalhar o alfabeto 
se sua turma esta em fase alfabetização use diferentes tipos
de ditados para fixar este conteúdo.

# Ditado relâmpago: escreva no quadro a letra,
conte até três apague.
# Ditado estourado: coloque as letras dentro de balões
e estoure um a um revelando a letra que deve ser escrita.
# Ditado pintado: faça uma cartelinha com o alfabeto e depois 
dite as letras que gostaria, cada um deve pintar a letra
ditada corretamente.
# Ditado sorteado: coloque as letras do alfabeto em
um saquinho e vá sorteando as letras, quantas achar necessária.
# Ditado da turma: um de cada vez ditar uma letra que todos 
devem reproduzir em seus cadernos ou onde considerar melhor.



TROCA DELIVROS



Promova com sua turma uma troca de livros. 
Peça que traga cada um, um exemplar para ser 

trocado com outro colega. Faça a proposta 
para outras turmas da escola e promova

um encontro literário. Cada profe pode fazer 
uma hora do conto e depois

o momento de troca.



IMPORTANTEIMPORTANTE



IMPORTANTEIMPORTANTE
Lembre-se de trabalhar nesse período com diferentes 
autores infanto juvenis brasileiros. Dia Nacional do Livro 
Infantil não é apenas Monteiro Lobato. Pesquise autores 
da sua região, apresente os que você mais gosta.
Se conseguir uma hora do conto com algum escritor
da sua cidade também é legal, pode fazer uma parceria 
com a venda de livros dele e depois usar o livro para
atividades em sala de aula



Crianças aprendem muito pelo exemplo
e como profe você tem muita parcela nisso.

Bom trabalho!



@ler.cassol/LERCassol

Rua Ramiro Barcelos, 386
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
(51) 3028-3086 | (51) 98447-9713

assessoriaeditoracassol@gmail.com
lercassol@gmail.com

www.editoracassol.com 


