
Lendo e escrevendo com Anne Frank  —  1/1Introdução

Procedimento
A exposição é de fácil instalação. 
O manual de instalação traz 
explicações passo a passo de como 
montá-la, e dá dicas de como criar 
uma atmosfera agradável de leitura e 
escrita.

O programa
A equipe da biblioteca, ou do local 
alternativo em que a exposição é 
montada, irá promover a exposição 
junto às escolas vizinhas (por meio 
dos folhetos), e recepcionar os 
grupos.
O endereço de email do local da 
exposição pode ser digitado no 
folheto, antes da impressão. Para 
cada caderno de atividades, há um 
manual com a descrição passo a 
passo de como recepcionar os alunos, 
e como proceder durante a visita.

Boa sorte na organização e ensino da 
programação!

e adolescentes. Seu maior foco é o 
diário de Anne Frank, mas também 
inclui seu livro de contos e frases 
preferidas.

Objetivos
1 Tornar conhecida a escritora em 

Anne Frank.
2 Estimular a leitura e a escrita por 

meio de atividades criativas, tendo 
Anne como exemplo.

3 Conhecer a história da família 
Frank.

Sempre que possível, o melhor local 
para a exposição é a biblioteca.

Materiais de aula
Os materiais de aula são gratuitos 
e podem ser obtidos online, no 
sítio da Anne Frank House (www.
annefrank.org), onde também são 
encontradas dicas para supervisores, 
membros da equipe responsáveis pela 
organização e orientação da exposição 
(por exemplo, a bibliotecária), e 
professores.

Esta pasta contém informações sobre 
a exposição e materiais de aula, 
além de dicas para os supervisores. 
Também estão inclusos folhetos 
promocionais da exposição para 
distribuição às escolas e outros 
interessados, e um conciso manual 
técnico de instalação da exposição.

Conteúdo
• Introdução
• Caderno de atividades 1 

(para alunos de 9 a 12 anos)
• Caderno de atividades 2 (

para alunos de 13 a 15 anos)
• Dicas para os supervisores
• Manual de instalação
• Folhetos

A exposição
A exposição Lendo & Escrevendo 
com Anne Frank foi desenvolvida 
com vistas a crianças de 9 a 15 anos. 
Os materiais que acompanham as 
aulas consistem de dois cadernos de 
atividades: um para crianças de 9 a 
12 anos, e outro para adolescentes de 
13 a 15 anos. A exposição, que conta 
a história da vida de Anne Frank, foi 
criada especialmente para crianças 
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