
De 15 a 17 de maio, a galeria da 3R’s ganhou um colorido especial. 
Durante a III Feira do Livro, e os estudantes tiveram contato com 
novos títulos, dos mais diferentes temas e autores.   

“A Biblioteca 3R’s oferece vários livros aos alunos, mas a Feira é 
importante porque propicia o contato com outros livros, com outros 
autores e, às vezes, com livros de mesmo título, mas com formatos 
diferentes”, explica Eliseu Gonçalves Lopes Filho, professor da 
FourC.

E este ano, a Feira do Livro teve uma programação especial. Dois 
autores estiveram presentes para conversar com os alunos, na quarta 
e na quinta-feira, e uma peça de teatro encerrou o evento cultural, 
na sexta-feira.

Um autor, uma trilogia

João Henrique Paschoal, ou J.H. Paschoal - nome que aparece nas 
capas de seus livros - é formado em Design Gráfico pela Unesp de 
Bauru e sempre gostou de games. Os jogos de interpretação de 
personagens (RPG) são os seus preferidos e, consequentemente, os 
motivadores para a criação de suas histórias. 

Durante a III Feira do Livro, J.H. deu autógrafos e bateu papo com 
os alunos, respondendo perguntas sobre seus livros, sua vida de 
escritor e seus gostos de leitura. O momento atraiu o interesse por 
parte dos estudantes que tiveram a oportunidade de conhecer o 
escritor pessoalmente e fazer perguntas sobre a trilogia.

J.H Paschoal

O autor, que nasceu em Bauru e vive em Agudos, está finalizando o terceiro livro da série Primeira Alvorada, 
que foi lançado pela editora Idea. Já foram lançados A Lua e O Sol e a parte final da trilogia, chamada O céu 
está em processo de revisão. “Eu juntei a experiência de narrar histórias, que era o que eu gostava de fazer 
enquanto jogava videogame com meus amigos, com o gosto pelos desenhos. Resolvi escrever uma história 
para as pessoas lerem e não para elas jogarem”, revela J.H..

A trilogia é uma espécie de jornada épica que narra a história de um mundo congelado, onde as pessoas 
vivem embaixo da terra. Com um misto de ficção e fantasia, as histórias não acabam nos livros: no site 
www.primeiraalvorada.com.br há mais quatro mini-livros relacionados à série.
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Observando as diversas estantes de livros, Maria Eduarda 
Bufelli, Primário IB, disse que gostou muito da feira. “Quero 
comprar um livro de mágica ou do Monster High”, revelou. 
Ela e a colega, Melina Salim Borges, Primário I D, 
demonstraram interesse pelos livros da Feira. “Adoro livros. 
Estou escolhendo para ver o que eu mais gosto”, contou 
Melina.

Caio Bertolani Travain, do Primário II B, foi atraído pela diversidade de livros 
oferecida pela Feira.  “Os livros eram muito diferenciados, não tinha como não gostar! 
Eu comprei dois, um sobre a vida dos pingüins e um sobre mágica”, comentou.
 “O que eu mais gostei na Feira, foram os livrinhos em formato pop-up e, 

principalmente, de um livro que tinha uma lupa”, conta Maria Fernanda de Oliveira 
Souza, Primário IIB.
 “Quanto mais livros nós temos, mais se pode ler. E eu adoro leitura! Por isso gostei 

muito da Feira! Tinha um livro lá que adoro que foi escrito pelo meu avô e se chama O 
Diário das Minhas Netas”, revela Luísa Santos de Jesus Guerra, Primário II B.

O Pedro Monteiro 
Santos, do Primário ID, 
comprou o livro Primeira 
Alvorada - O Sol. “É a 
continuação do livro 1, 
Primeira Alvorada - A 
Lua, que eu já li e achei 
muito interessante!”, 
disse. 

A onda do escrever...
No dia 16 de maio, os alunos do Infantil II ao Ensino Médio tiveram a 

oportunidade de participar de uma palestra (em inglês) com Kristy Dempsey, 
americana, responsável pela biblioteca da Escola Americana de Belo Horinzonte e 
escritora de livros infantis. “O incentivo à leitura é essencial e deve ser estimulada 
em todas as idades. É um alimento para a mente”, relata a escritora. 

Durante todo o dia, Kristy deu palestras específicas para cada turma sobre o 
aprendizado da escrita. “É como eu falei aos alunos: o resto da vida vamos fazer 
conexões com outras pessoas e nos comunicar. O ato de escrever, de colocar nossos 
pensamentos e uma parte do nosso ser no papel é como se fosse um ensaio dessas 
conexões e comunicação. A gente aprende através do ato de escrever e de revisar, 
antes mesmo de nos apresentar para outras pessoas”, disse.
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Kristy é autora dos livro “Surfer Chick”, “Mini Racer” e “Me With You”.



Renata A. Salles Guedes, 
mãe do Gabriel de 
Almeida Salles Guedes, 
do Infatil I B e da 
Natália de Almeida 
Salles Guedes, Primário 
II C, acompanhou os 
filhos durante as 
compras. “Eu acho 
muito bacana a 
realização da Feira. 
As crianças gostam 
muito! Logo no 
primeiro dia a minha 
filha quis adquirir 
alguns livros”, comenta.

 “Eu escolhi o livro 
Escola de Estrelas: a 
grande chance de Sara. 
Fiquei muito interessada 
porque eu gosto de 
histórias sobre estrelas e 
popstars”, relata Júlia 
Rossetto do Amaral, 
Primário I B.

Luciano Barbarini 
Ferraz, do Primário I B, 
não resistiu e comprou 
três livros de uma vez só. 
“Escolhi livros de ação. 
As ilustrações do livro 
Otto vai à praia são muito 
bonitas, as páginas são 
bem coloridas. O 
ParaNorman é o livro do 
filme de mesmo nome, 
que eu já assisti, assim 
como Scooby-Doo!”, 
conta.
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“Comprei o livro Primeira Alvorada, do João Henrique. Vou começar 
a ler. Estou curiosa para conhecer a história”, relata Tania Mara Dal 
Ben, 6º ano.  
“Achei interessante a vinda do autor de Primeira Alvorada, pois a 

gente pode entender mais sobre os livros escritos por ele”, diz 
Lucila Melo Nogueira, 6º ano. 
 “Eu gostei muito da Feira e da visita do João Henrique Paschoal. 

Comprei dois livros e achei tudo muito interessante”, comenta 
Isadora Caetano Apendino, 6º ano.

Gabriela Pavezi Fornazari, 8º ano, ficou muito feliz por ter encontrado o 
livro que procurava, uma obra do autor Nicolas Sparks. “A Feira faz com 
que as pessoas sejam incentivadas a lerem mais, pois não é preciso ir até 
uma livraria para comprar um livro novo”, conta. A amiga Júlia Segala 
Pietro, também do 8º ano, concorda com Gabriela: “a Feira oferece grande 
acesso aos livros, por isso acho muito importante que ela seja realizada”.

Pais
FourC



 “Sempre é tempo de aprender” é o nome da peça que encerrou a III Feira do Livro FourC, na 
sexta-feira, dia 17 de maio.  Realizada pelo grupo de teatro Nova Vida, pertencente ao Lar 
Escola Santa Luzia, a apresentação é uma mistura de música, dança e canto: trata-se de um 
teatro diferente e, ao mesmo tempo, especial. A história contada aborda a responsabilidade 
ambiental e é interpretada por seis portadores de deficiência visual. 

A apresentação da peça foi um ato do Lar Santa Luzia para retribuir e agradecer as doações 
recebidas da FourC: a instituição foi uma das beneficiadas pelas arrecadações do Bazar 
Limpa Casa 2013.

A voluntária do Lar Santa Luzia, Edy Yamamoto, explica que “o teatro tem o objetivo de 
prevenir e orientar sobre a deficiência visual, além de promover a inclusão do deficiente na 
sociedade por meio da autonomia e da qualidade de vida”. Marisa Melo, uma das atrizes, 
complementa: “nosso teatro traz muitas propostas e reflexões. As crianças devem pensar 
sobre a reciclagem e sobre o que fazem com o lixo”. 

Mais do que as mensagens sobre a 
importância da reciclagem e do correto 
descarte do lixo, a peça mostrou que os 
deficientes visuais, apesar das 
limitações decorrentes da falta da 
visão, são pessoas aptas a realizar 
qualquer tipo de atividade.

“A Feira é uma oportunidade 
muito boa, pois possibilita a 
compra de livros diversificados 
em um único espaço. É muito 
bom ver meu filho escolhendo os 
próprios livros”, revela Solange T. 
Y. Hamada, mãe do aluno Felipe 
Yuta Hamada, Primário II A. “Os 
livros de aventuram chamam 
bastante a minha atenção. O que 
mais gostei de ler, até hoje, é do 
Batman”, conta Felipe, que 
escolhia os livros no momento da 
entrevista.
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Um teatro
muito especial...

Alfredo Cirne Moreira, papai do 
João Alfredo Alves Cirne Moreira, 
do Primário I C, visita a Feira do 
Livro pelo segundo ano. “Acho 
muito boa a iniciativa da Escola, 
pois incentiva muito a leitura. 
Meu filho fica na expectativa 
para comprar livros e isso é 
muito bom! O João 
Alfredo gosta bastante”, 
relata. “Comprei dois livros, 
um do Tintim e um de 
terror”, comenta o aluno.

Marisa Melo e Edy Yamamoto



“Sempre é tempo de aprender” se passa na Casa dos Consertos, a oficina de uma 
família que arruma coisas quebradas e transforma materiais recicláveis em 
brinquedos e fantoches. O papagaio Garibaldo e o personagem Pedro vão até a Casa 
para consertar um guarda-chuva e, assim, começa uma divertida história sobre 
como o lixo pode ser transformado em novos materiais e sobre a necessidade de 
cuidar do meio ambiente. Durante a peça, os deficientes visuais deram um show 
de interpretação e agitaram a plateia!
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A História

“Foi muito importante para as crianças poderem observar 
que os portadores de deficiência visual fazem as mesmas 
atividades que as pessoas que têm uma visão normal”, 
comenta Roberta Lambertini Vargas, mamãe da Beatriz 
Lambertini Vargas, Infantil II A. A vovó da Beatriz, Marina 
Ribeiro Lambertini, já conhecia o Lar Santa Luzia devido a 
doações que a empresa da família realiza e gostou muito do 
teatro. “A peça tocou profundamente meu coração, me senti 
renovada e com ainda mais vontade de ajudar”, revela.

“Eu achei a peça muito 
interessante. É bom 
conhecer pessoas que são 
diferentes e que, ao 
mesmo tempo, levam uma 
vida quase igual a nossa”, 
conta Gabriela Salgado, 
Primário II A.

Além de Garibaldo, há outros cinco fantoches na Casa dos Consertos.
Os atores, ao final, deram relatos 

sobre a forma que adquiriram a 
deficiência, alertando os alunos e 
pais presentes sobre as diferentes 
maneiras de se tornar um 
deficiente visual. Dentre as 
causas citadas estão o 
deslocamento de retina, o uso de 
drogas e álcool e a retinose 
pigmentar, uma doença genética. 
Eles também tiraram dúvidas dos 
alunos sobre como é a vida dos 
deficientes visuais, explicando 
como fazem para ler, caminhar, 
comer, usar o computador, entre 
outras ações cotidianas. 



 “É preciso que as crianças tenham contato com realidades 
diferentes para que aprendam sobre as dificuldades vividas 
por cada pessoa. A peça é muito interessante por isso!”, 
comenta Luiz Pereira de Barros, papai da Giulia Marzo de 
Barros, Primário II B.
 “A peça foi muito importante, pois aborda a questão da 

conscientização sobre a deficiência visual para as crianças. 
Foi muito construtiva do ponto de vista educacional”, relata 
André da Silva Santos, papai da Laura Souza Silva Santos, 
aluna do Primário II B.

 “As pessoas cegas mostraram que podem 
fazer teatro muito bem e também falaram 
da importância de não jogar lixo em lugar 
errado. Achei muito bom”, aponta 
Giovanna Kay Hughes Trecenti, do 
Infantil II D.
“Eu gostei da apresentação porque eles 

eram cegos e mostraram o que eles 
sentem no coração. Também falaram 
sobre a importância de reciclar o lixo”, 
explica Maria Laura Roza Horta, do 
Infantil II D.
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“A peça foi superlegal. É um 
evento cultural, que tem tudo a 
ver com a Feira do Livro e 
mostra uma realidade 
totalmente diferente. Eles 
trataram de assuntos do dia a 
dia e mostraram como os 
deficientes visuais agem, 
mostrando as habilidades 
que eles desenvolvem”, 
comenta Ana Beatriz Di 
Ninno Ferreira, mamãe da 
Luísa Di Ninno Ferreira, 
do Primário I B e da Laura 
Di Ninno Ferreira, do 
Infantil II B. As 
meninas também 
gostaram muito. “Achei 
interessante, os 
fantoches são muito 
legais, principalmente a 
boneca feita de garrafa pet”, 
conta Luísa. E a Laura afirma: 
“gostei muito quando eles 
dançaram”.

“Eu gostei muito da peça 
e eu quase chorei. Gostei 
muito da apresentação 
que eles fizeram”, 
comenta Lucas
Guiglielmin Batista, 
Infantil II A.



Os meninos do Primário I A revelaram interesse 
pela peça. Cada um deles abordou algo diferente 
em relação ao que foi apresentado. “Com o 
teatro, aprendi que é preciso tomar cuidado, pois 
ao correr é perigoso se machucar e ficar sem 
visão”, explica Philip Lucas Barbosa Cavalcanti 
Fogarty. O aluno João Antonio Fortunato R. 
Martins diz que gostou de aprender sobre o 
“sentir” dos deficientes visuais: “eles não veem, 
mas eles sentem”. O Eduardo Souza e Silva de 
Sampaio Ferraz afirma: “gostei muito dos 
fantoches”.

“A peça foi bem legal por 
proporcionar o contato com os 
deficientes visuais e por 
abordar como lidar com as 
dificuldades de cada um. É uma 
mostra de humanismo e de 
integração social, 
especialmente para a educação 
infantil. Se começarmos a 
trabalhar estes temas desde 
cedo, a evolução da criança e o 
aprendizado será bem melhor. 
Foi um grande gesto da FourC”, 
relata Natalie Camillo Amaral, 
mamãe da Nicole Camillo de 
Oliveira Amaral, do Primário I 
A.  A Nicole garante que se 
divertiu e aprendeu muito: 
“fiquei interessada porque pude 
saber como alguns acidentes 
podem causar a perda da visão. 
Gostei muito da 
boneca-fantoche cantando”. 

 “Eu achei muito legal, pois 
nunca vi cegos fazendo teatro. 
Achei interessante porque eles 
nem parecem cegos e fazem 
muitas coisas que nem a gente 
consegue fazer direito, como 
andar com a ajuda de outra 
pessoa”, conta Nicollas Assiz 
Leite, aluno do Primário II C.

“A peça foi muito especial. O 
trabalho em equipe 
apresentado e a demonstração 
de que as pessoas com 
deficiência visual são tão 
capazes quanto qualquer outra 
pessoa foi um aprendizado 
muito importante aos alunos”, 
relata a Ms. Ariany Teixeira.
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