
 

                                                                   
 

Programação – Estande Cortez Editora 
 

23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 
 
22 de agosto (sexta-feira): 
 

 Sessão de autógrafos e bate-papo com Mario Sergio Cortella e seu Educação, 
escola e docência – novos tempos, novas atitudes. 
Horário: 16h às 17h30  
 

Professor e filósofo recebe leitores para conversa sobre a reconfiguração da prática 
pedagógica e o papel da família no processo de aprendizagem. Na ocasião será 
realizada sessão de autógrafos do livro Educação, escola e docência.  

 
23 de agosto (sábado): 

 

 Lançamento do livro Vozes do sertão, de Lenice Gomes. 
Horário: 15h às 17h 
 

Nove histórias, entre cordéis e contos, que fazem um passeio pelo sertão nordestino e 
também de Minas Gerais são o enredo de Vozes do sertão, lançamento do 
infantojuvenil de Lenice Gomes.  
 

 Lançamento do livro Mel na boca, do premiado ilustrador André Neves. 
Horário: 19h 
 

Ganhador do prêmio Jabuti de 2011 (melhor livro infantil) e 2013 (melhor ilustração de 
livro infantojuvenil), o autor e ilustrador André Neves autografa seu novo infantil Mel 
na boca.  
 

24 de agosto (domingo): 
 

 Nelson Gonçalves se veste de palhaço para contação de histórias sobre o livro O 
botão mágico. 
Horário: 12h às 14h30 
 

O escritor Nelson Gonçalves encarna o palhaço Alegria, personagem principal de O 
botão mágico, e anima a criançada com divertida tarde de contação de histórias.  

 

 Sessão de autógrafos de O rei com orelhas de burro, do escritor Nelson Albissú. 
Horário: 15h às 17h 

 
Mestre em Artes Cênicas, Nelson Albissú autografa O rei com orelhas de burro. 

 



 

                                                                   
 

30 de agosto (sábado): 
 

 Gabriel Chalita faz lançamento de série de livros: Famílias que educam, 
Semeadores da esperança, A escola dos nossos sonhos e Aprendendo com 
aprendizes. 
Horário: 14h30 às 17h 
 

Convivência, vínculo, aprendizagem e relações. Assuntos recorrentes tanto no ambiente 
familiar como em salas de aula, entre pais e filhos ou entre professores e seus alunos, 
são temas de lançamentos de Gabriel Chalita. 

 

30 de agosto (sábado): 
 

 Contação de histórias e sessão de autógrafos dos livros Chapeuzinho de couro 
e Memórias de uma andarilha, de Agostinho Ornellas. 
Horário: 17h30 às 19h 
 

Mais uma tarde de contação de histórias anima o estande da Cortez Editora. Dessa vez, 
com o escritor e ilustrador Agostinho Ornella, que também faz sessão de autógrafos 
com seus leitores.  
 

 

23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 
 
Quando: De 22 a 31 de agosto de 2014  
 
Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1.209 
Santana - São Paulo – SP 
 
Horário: de Seg. a Sex. das 9h às 22h | Sáb. e Dom. 10h às 22h  
(*dia 31/08 somente até às 21h com entrada até as 19h) 
 

Estande Cortez Editora: I 298 
www.cortezeditora.com.br 

 

 
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
(11) 3081-1260 | 3062-9951 | (11) 98657-6894 

Jéssica Mendes (jessica@parceria6.com.br) | Júlia Ramos (julia@parceria6.com.br)  

Raquel Magalhães (raquel@parceria6.com.br) | Antoune Nakkhle (parceria6@parceria6.com.br) 

(11) 7717.5802 | (11) 98585.5551 

www.parceria6.com.br 
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