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Para refletir:

Datas comemorativas:

Prudência é não dizer tudo o que se pensa,
mas pensar tudo o que se diz.
Aristóteles
Dupla delícia: o livro traz a vantagem de a
gente poder estar só e ao mesmo tempo
acompanhado.
Mario Quintana

1) Dia da Ecologia e Dia das Aves e dos Animais:
2) Dia da Pessoa com Deficiência Física:
3) Dia da Criança e Dia de N. S. Aparecida:
4) Dia do Professor:
5) Dia do Médico:
6) Dia do Poeta:
7) Dia da Aviação Brasileira e Dia do Aviador:
8) Dia do Cirurgião Dentista:
9) Dia Nacional da Juventude:
10) Dia Nacional do Livro:
11) Dia das Bruxas (Halloween) e Dia do Saci:

04/10
11/10
12/10
15/10
18/10
20/10
23/10
25/10
27/10
29/10
31/10

Mensagem do mês:
LER OU NÃO SER
Chico Alencar
“Quem não lê mal fala, mal ouve, mal vê”.
De fato, a operação intelectual da leitura ajuda muito o ser
humano a conhecer melhor a si mesmo e ao mundo.
O Dia Nacional do Livro é comemorado em 29 de outubro,
data da instalação aqui da Biblioteca Real, por D. João, em 1810,
depois chamada Biblioteca Nacional.
Ele deve nos levar a uma reflexão: estamos lendo mais ou
essa época dominada por imagens e sons tem nos dispersado?
Você sempre está lendo um bom livro?
Os educadores, hoje, consideram que não é correto criar o
“hábito da leitura” como se fosse um exercício mecânico, mas sim
estimular, já nas crianças, o prazer de ler.
Ler nos leva ao gosto de viajar sem sair de casa, além de
nos preparar para enfrentar os desafios da existência.
Elaborado por Carmelia Abrahão Assaf
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