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Livro infantil norteia programações especiais, 

em Manaus 

Shopping e bibliotecas públicas têm atividades planejadas para estes 

dias. 

quarta-feira 13 de abril de 2016 - 7:14 AM 

Da Redação / portal@d24am.com 

A 

Biblioteca Emídio Vaz D’Oliveira, no Centro, dedicará três dias a exposição de livros infantis, 

leitura dramatizada, teatro, entre outras atrações.Foto: Divulgação 

Manaus - Abril é, realmente, um mês dedicado aos pequenos leitores. 

No dia 2, foi comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil e, no 

próximo dia 18, será a vez do Dia Nacional. De olho nisso, Manaus 

prepara uma programação extensa para esse público. 

A começar pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), que promove a 

‘Semana Internacional do Livro Infantil’. Na Biblioteca Emídio Vaz 

D’Oliveira (Rua Dr. Almínio, 73, Centro), os dias 18, 19 e 20 deste mês, 

Meio: D24 AM 

Editoria: -- Hora: 7h14 Data: 13/04/2016 

mailto:portal@d24am.com


das 9h às 16h30, serão dedicados a atividades para todas as idades — 

especialmente para os baixinhos, com ‘Hora do Conto’, exposição de 

livros infantis, leitura dramatizada, apresentação de teatro, entre 

outras atrações. 

A Biblioteca Braille (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Sambódromo) 

também aguarda a criançada, com um ambiente cheio de atrativos: 

brinquedos acessíveis, acervo Braille com 958 Livros, 4.020 livros 

falados, 102 Filmes com audiodescrição e 25 mil livros digitalizados. 

Biblioteca intinerante 

Na zona norte de Manaus, o ponto de encontro será o shopping 

Manaus ViaNorte (Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 

3.760, Nova Cidade), que, nesta semana, recebe a BiblioSesc, do Sesc 

Amazonas, uma carreta-biblioteca com um acervo de livros e revistas 

para leitura. 

Ainda na agenda cultural pelo Dia Nacional do Livro Infantil, no 

domingo (17), será realizado um teatrinho para as crianças, a partir das 

18h, no Espaço Kids do mall, com personagens da literatura infantil, 

como Mônica e Alice, interpretados por atores da Cia. Magia das Fadas. 

Atividades em três dias 

O Amazonas Shopping (Av. Djalma Batista, Chapada) também se 

mobiliza para o período, e organiza a ‘Semana do Livro Infantil’, com 

uma programação que inclui contação de histórias de diversos 

personagens no Florestinha Park, às 18h30, e na livraria Leitura, às 

19h, a partir do dia 18. 

Na abertura, as histórias estarão centradas em personagens do 

universo de Monteiro Lobato, escritor homenageado pela Dia Nacional 

do Livro Infantil. Já na terça (19), quando se comemora, no Brasil, o 

Dia do Índio, será a vez dos personagens da história ‘Como nasceram 

as estrelas’. Por fim, quarta-feira (20), será a vez do ‘Caldeirão da 

Cuca’, com lendas e recitais diversos. 

 


