Está aberto o agendamento escolar para O Autor no Palco
Turmas de alunos do ensino fundamental podem ser agendadas a partir de segundafeira, dia 17 de agosto, às 9h, para os
encontros do ciclo O Autor no Palco, da Área Infantil e Juvenil da 61ª Feira de Porto Alegre, que ocorre de 30 de outubro a
15 de novembro, no Teatro Carlos Urbim (Pórtico Central do Cais do Porto).
Clique aqui para acessar o formulário de agendamento: http://www.camaradolivro.com.br/arquivos/702.doc
O agendamento de turmas do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, que serão realizados na Tenda de
Pasárgada, terá início no dia 24 de agosto.
Oportunamente, serão divulgadas as datas do início do agendamento de atividades para alunos da EJA e de escolas infantis.

A Arte de Contar Histórias chega à oitava edição
O seminário A Arte de Contar histórias, cuja idealização, coordenação e curadoria são do escritor e contador de histórias
Celso Sisto, terá sua oitava edição na programação da 61º Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorre de 30 de outubro a 15
de novembro.
Confira a programação:
Dia 6 de novembro, sextafeira
19h30 às 21h, na Tenda de Pasárgada
De como a memória alimenta a oralidade e a escrita, palestra de abertura com Stella Maris Rezende (RJ)
Narração de abertura: Carmem Lúcia dos Reis Lima

Dia 7 de novembro, sábado
9h às 12h. no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Rua dos Andradas, 1223)
Oficina de Raquel Nader (RJ)
Oficina de Francisco Gregório (RJ)
14 às 15h30min, na Tenda de Pasárgada
4ª Mostra Nacional de Contadores de Histórias
17h às 19h, no Auditório da Livraria Paulinas (Rua dos Andradas, 1212)
Memória de vozes e de livros, mesaredonda com Raquel Nader e Francisco Gregório Mediadora: Ana Carolina Martins da
Silva (RS)
Narração de abertura: Milene Barazzetti
19h30 às 20h30, na Tenda de Pasárgada

Sessão de histórias com Raquel Nader e Francisco Gregório
Dia 8 de novembro, domingo
9 às 12h, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo
Oficina com Gilca Girardello (SC)
Oficina de Andréa Souza (SP)
14 às 15h30min, na Tenda de Pasárgada
4ª Mostra Nacional de Contadores de Histórias
17 às 19h, no Auditório da Livraria Paulinas
Memória de tempos e lugares, mesaredonda com Gilka Girardelo e Andréa Souza
Mediadora: Lívia Petry (RS)
Narração de abertura: Maria Helena Ramalho (RS)
19h30 às 20h30, na Tenda Pasárgada
Sessão de histórias com Gilka Girardello e Andréa Souza

Os interessados em receber a Folha do Livro, com atualizações sobre a programação da Feira, devem fazer esta solicitação
pelo email agenda@camaradolivro.com.br
Descadastrese caso não queira receber mais emails.
Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link
Encaminhe esta mensagem ao acessar este link .

