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Ao final do projeto, a autora do livro Herdeiros do Trono, Elysanna Louzada, foi até
a escola para um bate-papo com os estudantes.
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Autora do Livro Herdeiros do Trono, Elysanna Louzada com os alunos da escola Virgínia Nova.
(Foto: Divulgação/Facebook Elysanna Louzada)
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A Escola Estadual Virgínia Nova, localizada em Rio Novo do Sul, realizou durante este
ano o projeto “Leitura e Escrita: desenvolvendo competências” com os alunos do 5º ao
8º ano do Ensino Fundamental. O evento teve como objetivo reforçar a leitura e
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proporcionar momentos de diversão para os estudantes.
O projeto foi desenvolvido com a ajuda da “Biblioteca Sobre Rodas”, construída pelos
alunos tendo como base um carrinho de mão. A biblioteca foi levada para as aulas de
Língua Portuguesa, uma vez por semana, para que os estudantes pudessem ler ou trocar
livros para leitura. Depois de lidos, eles faziam um resumo, contando o que mais
chamou a atenção na história.
Ao final dos trimestres, as crianças reuniam-se no pátio para contar suas experiências ao
ler determinado livro e assim, despertaram interesse nos colegas que ainda não haviam
lido a história apresentada. Escreveram, também, peças teatrais baseadas nas obras
literárias.
Ao final do projeto, a autora do livro Herdeiros do Trono, Elysanna Louzada, foi até a
escola para um bate-papo com os estudantes, respondeu perguntas sobre sua trajetória,
sobre a obra e autografou os livros.
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De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Camila Abreu Thomazini, os alunos
adoraram participar da atividade. “Com o projeto, as crianças estão interagindo mais,
lendo e escrevendo melhor, produzindo textos sobre os livros, indicando o livro lido ao
colega e adquirindo mais cultura”, finalizou.
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