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Exposição sobre  o clássico “O pequeno príncipe” 
mobiliza alunos da escola Angelino de Oliveira 
Mostra sobre o 
livro visa incentivar 
a leitura, além de 
apresentar aos pais 
o trabalho feito 
pelos seus filhos
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Má estrutura, profes-
sores mal pagos, mal pre-
parados, estudantes vio-
lentos e incontroláveis. 
Essas são algumas das 
características citadas 
nos noticiários sobre o 
ensino público brasileiro. 
Porém, nem sempre essa 
é a realidade. Em Botu-
catu, na escola munici-
pal Angelino de Oliveira, 
duas professoras se reu-
niram para dar uma im-
portante lição aos seus 
alunos e à comunidade. 

Uma docente da esco-
la se aposentou este ano. 
Seu último gesto na ins-
tituição foi presentear 
um ex-aluno com o livro 
“O pequeno príncipe”, 
porém, ela não imagina-
va que um simples gesto 
de carinho resultaria em 
uma exposição destinada 
à comunidade escolar.

Guilherme é o aluno 
que recebeu o livro da 
professora. Ele tentou lê-
-lo em casa, mas ficou 
confuso com algumas 
partes, por isso decidiu 
levar o livro à sala de 
aula e pediu à sua atual 
professora que lesse para 
a turma. Dessa iniciativa 
nasceu à ideia de se criar 
uma exposição sobre a 
história do livro. O even-
to teve início no dia 7 de 
maio, na própria escola.

“Estou achando mui-
to legal, é uma forma de 
os adultos que virem a 
exposição voltarem a ser 
crianças e esquecerem 
os problemas, além de 
começarem a ver as coi-
sas do Pequeno Príncipe”, 
disse Guilherme Diaz Gi-
menes, de 8 anos, aluno 
do 3º ano. O estudante 
participou da exposição 
com a mostra do “livro de 
ilustrações”, o qual con-
tém desenhos feitos pelo 
menino contando sua vi-
são da história.

O evento teve início na 
semana de reunião dos 
pais, pois um dos objeti-
vos era fazer com que os 
pais prestigiassem o tra-
balho dos filhos. “A ex-
posição está sendo muito 
legal, a gente construiu 
um monte de coisas: as 
rosas, o pequeno prínci-
pe, tudo... meu pai, mi-
nha mãe e minha avó já 
viram, eles acharam mui-
to bonitos”, afirma Ana 
Carolina Pereira de Car-
valho, 8 anos. 

A professora Nádia 
Oliveira Danti Moraes 
acredita que a exposição 
tenha despertado o inte-
resse das crianças pela 
leitura. “Eu percebo que 
até na biblioteca eles têm 
se envolvido mais, tem 
mais curiosidade mes-
mo. Nós estamos na me-
tade do livro do Pequeno 
Príncipe, e por eles esta-
rem fazendo o trabalho 
o interesse deles é muito 
maior pela exposição”, 
comemora.

Sobre a iniciativa
A exposição “O peque-

no príncipe” é uma mostra 
artesanal e interativa que 
acontece até o dia 2 de ju-
nho na Escola Angelino de 
Oliveira. O evento expõe 
os trabalhos dos terceiros 
anos (C e D) do ensino fun-
damental I. É organizada 
pelas professoras Marcela 
Fernanda Pinto e Nádia Oli-
veira Danti Moraes, a expo-
sição é fruto do trabalho 
e envolvimento das crian-
ças. “Se eles não tivessem 
interesse nada teria acon-
tecido”, acrescenta a pro-
fessora Marcela Fernanda. 

 “Queríamos incentivar 
à leitura. O conhecimento 
da história e a comunidade 
escolar pudesse ter acesso 
à obra”, justifica a educa-
dora. 

O evento foi montado 
com bonecos, desenhos e 
dobraduras de papel. Tam-
bém foi dividido em cinco 
painéis: Abertura da expo-
sição; Revoada dos pássa-
ros e personagens do livro; 
Estrelas do espaço e plane-
tas visitados pelo Pequeno 
Príncipe; Mini quadros so-
bre o livro e borboletas in-
teragindo com a obra. 

Em 2013 o livro “O Pequeno Príncipe” de 
Antoine Saint- Exupéry completou 70 anos 

O autor nasceu na 
França em 1900, ele foi 
piloto aventureiro e es-
critor de livros para adul-
tos. Entretanto, seu livro 
de maior sucesso foi “O 
Pequeno Príncipe”. A his-
tória é sobre o encontro 
de um aviador aventurei-
ro e um menino príncipe, 
recém chegado de outro 
planeta, que decide vi-
sitar a Terra. O conto se 
desenvolve em diálogos 
desse aviador perdido e 
o menino, o jovem prín-
cipe conta sua história, 

suas viagens e demons-
tra uma grande sabedo-
ria, assim ensina a per-
sonagem e o leitor sobre 
“o que é importante na 
vida”. O livro serviu de 
inspiração durante vá-
rias gerações. O Pequeno 
Príncipe já foi traduzi-
do para 200 idiomas. No 
Brasil, segundo a editora 
Arte, a obra vende 300 
mil exemplares por ano. 
Uma curiosidade: o per-
sonagem “o aviador” re-
presenta o próprio autor 
da obra.

Desenhe-me um carneiro

Turma participante da exposição, 3º D

Guilherme e seu livro de ilustrações

Participantes da exposição, meninas da turma do 3º C

Ilustração referente ao livro “O Pequeno Príncipe”

FOTOS: KARINA SANT’ANA / MARCELA FERNANDA

REPRODUÇÃO


