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A leitura é um convite para novos conhecimentos, questionamentos e prazeres. O livro pode ser entendido
como um parceiro, um desafio, uma aventura, uma forma de buscar diferentes aprendizados do mundo.
Quando se pensa em aprendizado, é impossível não o associar a livros.
Por isso, para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, a Utramig realizará ações
de incentivo à leitura junto aos alunos. A equipe pedagógica, em parceria com os professores, selecionou
uma série de obras de literatura, clássicas e contemporâneas, para estimular os estudantes. As ações serão
realizadas envolvendo todos os alunos.
Para o Diretor de Qualificação e Extensão da Utramig, Rogério Massensini, nós temos um potencial
desconhecido para a fascinação com a leitura. “Os livros têm o poder de nos deslocar no tempo e no
espaço, possibilitando no momento da leitura estar em séculos passados – ou futuros – ou habitar mundos
inimagináveis”, ressalta.
O Diretor destaca que a Utramig vem desenvolvendo metodologias que criem uma relação de
proximidade entre os alunos e os livros, por meio da discussão e da sugestão de obras diversas. “Acredito
que, ao contrário do que é propagado intensamente, o brasileiro gosta de ler, mas acha que os livros são
distantes, inatingíveis. Quando apresentamos a vastidão de formas de literatura, as pessoas acabam
descobrindo que gostam de certos tipos e de outros, não. E isso é muito bom, pois há uma infinidade de
saberes presentes no universo dos livros”, destaca Rogério, que tem no escritor israelense Yuval Harari
seu autor preferido.
Para saber mais das ações realizadas no dia Mundial do Livro, acesse o Facebook e o canal do YouTube
na Utramig.
CONFIRA ABAIXO AS SUGESTÕES!
A Hora da Estrela – Clarice Lispector
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo
Cinco minutos – José de Alencar
Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis
Palmas e vaias - Sônia Rosa
Quarto de despejo: diário de uma favelada - Carolina Maria de Jesus
Quincas Borba – Machado de Assis
Sentimento do mundo – Carlos Drummond de Andrade
Um milhão de finais felizes - Vitor Martins
A Cabana - William P. Young
A Cidade do sol - Khaled Hosseini
A culpa é das estrelas - John Green
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A peste - Albert Camus
Ensaio sobre a cegueira - José Saramago
Fim de caso - Graham Greene
O Sócio - John Grisham
Orgulho e preconceito - Jane Austen

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

