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11º Festival de Quadrinhos 
movimentou estudantes da 

RME-BH

Na última quarta-feira (3/08), 
a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte promoveu a abertura 
do 11° Festival Internacional de 
Quadrinhos (FIQ), que foi até o dia 7 
de agosto. A abertura  contou com 
cerca de 360 estudantes da RME-
BH que foram prestigiar o evento, 
aproveitando as inúmeras atividades 
oferecidas no festival.

A   professora  Aline Maia,  coordena-
dora da Escola Municipal Desembar-
gador Loreto Ribeiro de Abreu, que 
estava acompanhando três turmas do 
5° ano, contou que o evento foi um 
ótimo momento para que os(as) es-
tudantes tivessem a oportunidade de 
vivenciar o que estavam aprendendo 
na escola. “O FIQ surgiu, coincidente-
mente, no mesmo período em que as 
professoras estavam trabalhando este 
gênero textual em sala. Os(As) alu-
nos(as) estão muito empolgados(as) 
por poderem acompanhar o proces-
so de construção dos quadrinhos, 
conta Aline.

Os(As) alunos(as) estavam  entusias-
mados(as) depois de acompanharem 
o “Duelo HQ”, um desafio de desenhos 
com quadrinistas. Thauanny Victoria 
Rodrigues dos Santos, 10 anos, estu-
dante da EM Desembargador Loreto 
Ribeiro de Abreu, disse que gostou de 
todos os desenhos e ficou impressio-
nada com a agilidade e a habilidade 
dos quadrinhistas. “Gostei muito de 
poder ver como eles desenham. Gos-
to de desenhar, e poder ver de perti-
nho foi incrível”, contou.

Já a aluna Eduarda Souza, 15, estudan-
te do 9° ano da Escola Municipal Padre 
Francisco Carvalho Moreira, gostou mui-
to dos detalhes dos desenhos. Ela con-
tou que adora ler quadrinhos, mas não 
é fã de desenhar. “Os quadrinhos que 
mais gosto são “Turma da Mônica” 
e o “O Menino Maluquinho”. Os(As)  
estudantes também ganharam um 
vale livro para que pudessem visitar 
os stands e comprar o que quises-
sem, dentre as várias opções. Alguns 
adquiriram quadrinhos, marcado-
res de página, bottons, adesivos ou 
desenhos. 
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#paratodosverem. Descrição: a imagem contém crianças uniformizadas em pé e usando máscaras 
olhando uma mesa com revistas em quadrinhos. Foto: Pedro Oliveira
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#paratodosverem. Descrição: a imagem contém crianças uniformizadas usando máscara, em frente ao 
banner amarelo com os dizeres: 11° Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte. 
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