
     Os livros são as melhores casas de histórias !  Por isso vários filmes
de sucesso vieram de histórias escritas em livros. São narrativas que
trazem lembranças de nossas próprias vivências, histórias de
superação, formas de conhecer outras pessoas e até mesmo conhecer o
mundo, além de transmitir outras experiências. 
     Porém, diante das telas, os livros nos ensinam também a escrever,
falar e imaginar o que lemos de forma a desenvolver a criatividade e
comunicação. Você percebe porque o livro é a melhor casa de histórias ? 
     O livro e suas histórias mostram sua força e importância ganhando
novos formatos. É por isso que o projeto Biblioteca indica traz alguns
livros que viraram filmes. Não  somente porque estes filmes contam
histórias que começaram nos livros, mas, porque estes filmes mostram
também as mudanças que livros e leitura trouxeram para a vida de
seus personagens.

Então, prepare a pipoca e embarque nesta leitura. Se pergunte o 
significado de livros e leitura para estes personagens. 
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clique nos livros para ver os traillers dos filmes



O livro:  Matilda, de Roald Dahl conta a história
de uma menina muito especial que adorava
livros e biblioteca, mas, que também tinha
muitos problemas. Matilda encontrou nos
livros a companhia e o conhecimento
necessários para vencer algumas dificuldades
e também para viver muitas, mas muitas
travessuras !!

O livro : As aventuras  do avião vermelho, de
Érico Veríssimo, traz a história do Fernando, um
menino desobediente e que perdeu a mãe muito
cedo. Fernando fica muito feliz quando ganha
um livro de presente do pai, e é quando lê sua
história preferida que descobre que quer ser
aviador. Tudo isto em meio a muitas aventuras
no estilo de Érico Veríssimo.

E quem nunca ouviu falar do livro: O Menino
Maluquinho, do Ziraldo?  um menino muito

bagunceiro e que aprontava todas! Mas também
cheio de sentimentos, alegria da casa! Mas e o

filme, vocês já viram também?  
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