Natal Literário é sucesso na biblioteca de
Ouro Preto

Além de valorizar o artesanato local, o Natal Luz, que traz como tema “História e Magia”, quer
estimular a leitura. A prefeitura de Ouro Preto abriu na última quarta-feira, 16 de novembro, na
Biblioteca Pública Municipal, o Natal Literário, que integra a programação do festival natalino. “Este
Natal vai promover o conhecimento, a sabedoria entre as crianças por meio da doação dos livros. As
pessoas que quiserem fazer doações de obras podem entregar à Biblioteca Pública. O Papai Noel
fará a entrega para as crianças. A biblioteca não irá receber Cartinhas de Natal pedindo presentes
variados. Nossa oferta vai ser de livros para que a gente incentive o gosto e a alegria de ler”, diz a
secretária de Educação de Ouro Preto, Débora Etrusco.
A fim de agregar mais conhecimentos ao momento tão mágico, a Secretaria Municipal de Educação
solicitou a todos os alunos que confeccionassem um Cartão de Natal, como um trabalho pedagógico,
onde os professores irão trabalhar o gênero textual cartão, o tema é Natal. Os trabalhos finais serão
expostos no evento. Outro marco no Natal Literário é a Feira Popular do Livro. O espaço será palco
para o encontro das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país, apresentando seus mais
importantes lançamentos para aproximadamente 1.200 Títulos com desconto de até 70% do preço de
capa.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
Data: 21 a 23 de novembro de 2022 (segunda a quarta-feira)
Horário: 10h00 e 14h00
Apresentação Cia. Lamparina, teatro de bonecos
Data: 24 a 25 de novembro de 2022 (quinta a sexta-feira)
Horário: 10h00 e 14h00
Apresentação Cia Bem Te Vi
Observação: Devido ao jogo do Brasil, não haverá a apresentação de 14h do dia 24 de novembro.
O Natal Luz de Ouro Preto é uma realização do Grupo Oliveira Costa, com apoio da Prefeitura de
Ouro Preto e com produção da Holofote Comunicação e Cultura. O evento tem patrocínio da Cedro
Mineração, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal via Ministério do Turismo e
Secretaria Especial de Cultura.
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