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Dia Nacional do Livro Infantil – 18 de abril
18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil é a data escolhida para celebrar a literatura infantil
nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai
da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e
homenageia esse escritor, autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido
por eles.
Além dos livros de Monteiro Lobato, o público infantil juvenil conta com outras grandes obras
nacionais e internacionais para o seu entretenimento e, acima de tudo, para pensar sobre a
realidade.
Monteiro Lobato (1882-1948) não escreveu apenas para o público infantil. Sua literatura para
adultos está inserida no pré-modernismo, período literário que compreende os anos de 1902 a
1922. No entanto, escrever para crianças deu a ele projeção nacional. Principalmente, após a sua
morte, quando a série Sítio do Picapau Amarelo foi adaptada para a televisão.
As personagens Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Nastácia e Dona Benta
exploram um mundo de fantasia, que dialoga com personagens e fatos históricos e com o folclore
nacional.
Monteiro Lobato ou José Bento Monteiro Lobato, nasceu em 1882, no estado de São Paulo, em
Taubaté. Estudou Direito e foi promotor no município de Areias. Quando herdou a fazenda do
avô, em 1911, decidiu arriscar-se na agricultura, atividade na qual não obteve sucesso.
Faleceu em 4 de julho de 1948.
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1) Responda de acordo com o texto.
a) Por que dia 18 de abril foi um dia escolhido para comemorar o Dia Nacional do livro
infantil?
R= Para homenagear Monteiro Lobato, pois esse é o dia do seu nascimento.
b) Qual obra de Monteiro Lobato foi adaptada para a televisão?
R= O sítio do pica-pau amarelo.
2) Escolha um dos personagens do Sítio do Pica Pau amarelo e fale sobre ele.
Resposta pessoal

3) Pesquise uma obra infantil escrita por Monteiro Lobato e escreva abaixo.
Resposta pessoal

“Ler um livro é para o bom leitor conhecer a pessoa e o modo de pensar de alguém que lhe é
estranho. É procurar compreendê-lo e, sempre que possível, fazer dele um amigo.”
Hermann Hesse

Meu amorzinho, leia sempre que puder, ler te faz mais esperto e muito mais inteligente.
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