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COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 712/2021
Data: 11/11/2021
Assunto: Livro acessível de Moacyr Scliar é o tema de novembro do Clube de Leitura “Gato
Preto”
Olá!!! Vamos participar!!!!
Você sabe o que é um livro acessível? O próximo encontro do Clube de Leitura “Gato Preto” irá
proporcionar aos participantes a experiência de conhecer uma obra a partir deste formato que não
deixa ninguém de fora.
No dia 26/11, das 10h às 11h30 e das 14h30 às 16h, será discutido, pelo Microsoft Teams, o
romance “Um Sonho no Caroço do Abacate”, de Moacyr Scliar, que está disponível em áudio
com descrição, em texto, e com interpretação em Libras pelo Projeto Mais Diferenças.

Para se inscrever, basta preencher o formulário.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

A leitura do mês de novembro conta a história de Mardoqueu Stern, filho de judeus lituanos que
fugiram da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O personagem principal mora
na cidade de São Paulo e estuda no Colégio Padre Juvêncio, frequentado por filhos de fazendeiros
e de industriais. Nesse contexto, ele se aproxima do colega de classe Carlos, um garoto negro, e
se apaixona por Ana Lúcia, irmã do amigo.
“Um Sonho no Caroço do Abacate” inspira reflexões sobre a amizade e o enfrentamento da
discriminação racial, injustiça e incompreensão. Para acessar o livro, é só realizar o cadastro no
site do Mais Diferenças.

Mais sobre o autor
A obra foi escrita por Moacyr Jaime Scliar (Porto Alegre, 1937 - São Paulo, 2011), escritor
brasileiro, formado em medicina. Moacyr trabalhou como médico especialista em saúde pública e
foi professor universitário. Escreveu contos, romances, ensaios e crônicas.

Encontros de outubro
Os dois encontros de outubro superaram todas as expectativas. Foram mais de 140 participações,
reforçando a importância da Agenda Antirracista promovida pela EFAPE/SEDUC-SP.

Informações importantes
Data: 26/11
Horário: das 10h às 11h30 e das 14h30 às 16h

Inscrições: preencha o formulário

Responsável:

Márcia Regina de Rissio
PCNP de Projetos Especiais
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
PCNP responsável pelo NPE
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