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 Olá famílias! 
  
 Esperamos que estejam todos bem, vamos dar início a mais uma semana de trabalho. 
 Essa semana vamos falar sobre o dia do livro e sua importância. 

 
O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado anualmente em 18 de abril: Esta data também é 

conhecida como Dia de Monteiro Lobato, considerado um dos mais importantes escritores da 
literatura brasileira. 

O Dia Mundial do Livro, ou simplesmente o Dia do Livro, é comemorado anualmente em 23 de 
abril: Além de homenagear várias obras literárias e seus autores, o Dia do Livro também busca 
conscientizar as pessoas sobre os prazeres da leitura. 

Se você já ouviu falar em Monteiro Lobato, certamente já ouviu falar também sobre uma de 
suas maiores criações, o Sítio do Pica pau Amarelo. Quando Lobato criou o sítio e suas personagens, 
não imaginava que estaria marcando para sempre a história da literatura infantil brasileira, que faria 
desse paulista da cidade de Taubaté seu maior representante. 
Lobato foi um dos primeiros escritores a enveredar-se pelo universo lúdico das crianças. Quando 
começou a escrever para os pequenos, ainda não existia literatura voltada para esse público, que 
precisava contentar-se com as difíceis histórias escritas para adultos. A história do Sítio do Pica pau 
Amarelo teve início no ano de 1921, quando Monteiro Lobato publicou o livro Narizinho Arrebitado. 
José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté,  São Paulo em 18 de abril de 1882, e 
faleceu em 04 de julho de 1948. 
 

 Leia o texto para a criança e explique sobre a importância do livro para a sociedade; 
 Após a leitura, proponha à criança para que circule as vogais que aparecem no nome 

abaixo: 
 

       MONTEIRO LOBATO 

                 
 

Fontes de pesquisa: https://escolakids.uol.com.br/portugues/sitio-do-picapau-amarelo.htm 
 

 


