
Instituto de Ensino Dom Quixote em parceria com a Plataforma Estante 

Mágica realizou “A Noite de Autógrafos” 

 Instituto de Ensino Dom Quixote realizou no último sábado (10/11/2018) “A Noite 

de Autógrafos” com os alunos do 1º e 2º ano, evento este, que caracterizou a 

culminância do projeto realizado em parceria com a Plataforma Estante Mágica. O 

projeto tratou-se da produção de livros que foram escritos pelos alunos das turmas 
supracitadas. A Estante Mágica é a maior plataforma de projetos pedagógicos do 

Brasil; nela as professoras escolheram um dos projetos disponíveis na plataforma e 

cada criança elaborou a sua história que se transformou em um lindo livro 

confeccionado pela Estante Mágica que emocionou os alunos, as famílias e a equipe 
do IEDQ nesta noite memorável. A ansiedade e a emoção tomou conta de cada aluno 

que estava vestido à caráter para ser prestigiado pelos familiares. 

A ideia dessa parceria na elaboração desse grande projeto com a Estante Mágica 

surgiu da professora do 1º ano A Jossiane Santos e, prontamente toda a equipe 

pedagógica do IEDQ abraçou com garra esse lindo e audacioso projeto que 

proporcionou aos nossos alunos a alegria de se tornarem escritores mirins. 

O evento foi contemplado por autoridades da nossa cidade, bem como por pessoas 

ilustres da educação valenciana como: a Representante da Academia de Letras da 

Confederação Valenciana Etevalda Maria de Oliveira, o Professor e Historiador 
Antonio José Mambenga, a Escritora Suênia Marla de Gêneses Soares Silva, o Diretor 

do IFPI Campus Valença Antenor Fortes de Bustamante e o Cordelista Luís Rosa, 

assim como os familiares dos alunos. 

  

Na ocasião, a professora idealizadora do projeto Jossiane Santos, destacou que tudo 

começa de um sonho e aproveitou para falar um pouco sobre a proposta e para 

agradecer ao IEDQ e as famílias dos alunos. “Em um dia normal de professora, 

quando eu estava procurando novas formas de dinamizar minhas aulas, conheci por 
acaso a Plataforma Estante Mágica. Quando eu vi, meu coração acelerou e logo 

lembrei dos meus alunos. Foi então que começou todo o nosso trabalho. Deus foi fiel 

e eu consegui ver o sonho que tanto esperava se tornar realidade. Meus alunos 

publicando um livro. Obrigada à toda equipe do IEDQ por acreditar que seria possível 
tornar essa proposta tão audaciosa em realidade, às minhas colegas que deram o 

máximo de si e às famílias das crianças que fizeram de tudo para tornar esse 

momento tão especial. Parabéns escritores! Cultivem a sementinha que foi plantada”, 

disse ela. 

A Estante Mágica realiza esses projetos em todo o Brasil e em nosso estado, Valença 

do Piauí foi a primeira cidade a desenvolver essa parceria com o Instituto de Ensino 

Dom Quixote sendo a primeira escola a realizar esse trabalho. Os livros que ficarão 
disponíveis em E-books na Plataforma Estante Virtual. 

ASCOM IEDQ: Cíntia França 



 

 

 

 



 

 



 


