




ITAMAR FRANCO
u m  s o n h a d o r



ITAMAR AUGUSTO CAUTIEIRO FRANCO nasceu em alto-mar, a 
bordo do navio Itaimbé, que em Tupi-guarani significa pedra 
pontuda*, no dia 28 de Junho de 1929. Filho do engenheiro 
Augusto Cautieiro Franco e Itália Cautieiro Franco, teve três 
irmãos, Augusto, Maria de Lourdes e Mathilde. 

Itália Cautieiro Franco
MÃE

Augusto Cautieiro Franco
PAI

* https://povodearuanda.wordpress.com/2007/12/03/
mini-dicionario-tupi-guarani/ - 05/02/2015

Itamar aos 
dois anos



Ainda bebê, Itamar veio morar com a família em JUIZ DE 
FORA, onde foi batizado na Catedral Metropolitana de Juiz de 
Fora. Casou-se, em 1968, com a jovem Anna Elisa Surerus, com 
quem teve duas filhas, Georgiana e Fabiana. Itamar Franco foi 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL entre 1992 e 1995.

Fabiana Franco
FILHA

Georgiana Franco
FILHA



Pesquise no texto anterior e complete 
a biografia de Itamar Franco.
1.Nome do Presidente ................................................

2.Data de Nascimento ................................................

3.Onde nasceu ...........................................................

4.Qual era o nome de

    seu pai: ..................................................................

    sua mãe: ................................................................

    sua esposa: ............................................................

    suas filhas: .............................................................

5.Foi Presidente da .....................................................

Desenhe seu retrato e complete a sua biografia.
1.Seu nome completo: ................................................

2.Sua data de Nascimento: .........................................

3.Nome da cidade e estado em que nasceu:

...................................................................................

4.Nome de seus pais:

...................................................................................

5.Escreva o nome de seus irmãos:

...................................................................................

6.Escola em que você estuda: 

...................................................................................

7.Diga o nome da profissão de seu pai e sua mãe:

...................................................................................



Itamar iniciou seus estudos, em 1934, no Jardim de Infância 
Mariano Procópio, onde cursou o pré-primário.
Ingressou, em 1936, no INSTITUTO GRANBERY, onde estudou o 
curso ginasial e concluiu o científico em 1948. Neste período, 
participou das atividades esportivas do Granbery, em especial, 
do BASQUETE.



Itamar Franco formou-se em ENGENHARIA no ano de 1954. 
Depois, trabalhou para a Prefeitura de Juiz de Fora, onde criou 
o Departamento de Água e Esgoto. Com seus conhecimentos em 
engenharia, realizou obras importantes para a cidade.



Jogo dos 7 ERROS 



Itamar sonhava com uma cidade melhor e,  para isso,  se candida-
tou a PREFEITO em 1966.  Eleito,  assumiu a Prefeitura em 1967. 
Em seu mandato, resolveu o problema de abastecimento de 
água e alagamentos em Juiz de Fora. Construiu várias escolas, 
reformou ruas e avenidas.

Você sabia? 
A AVENIDA PRESIDENTE 
ITAMAR FRANCO, em Juiz 
de Fora, era chamada de 
Avenida Independência! 
Seu nome foi mudado 
para homenagear Itamar, 
responsável pela conclusão 
das obras da avenida.



 Desenhe 
nesta página 
a sua cidade.



Itamar sonhou em fazer mais pelo Estado de Minas Gerais e foi 
eleito SENADOR, pela primeira vez, em 1974.



Os Senadores são representantes dos Estados no Senado.
Utilizando o alfabeto abaixo, resolva o enigma e descubra 
quais são as atribuições dos Senadores.

RESPOSTA: Eles fiscalizam os recursos públicos, propõem leis e defendem a constituição brasileira.



Itamar Franco foi eleito vice-presidente e, em 1992, assumiu a 
Presidência da República no lugar de Fernando Collor de Mello.
O sonho de ajudar o país o levou a ser PRESIDENTE do Brasil.

Você sabia? 
Durante seu Governo, 
o Presidente Itamar 
Franco criou uma nova 
moeda para o Brasil, o 
Real, que utilizamos até 
hoje!



QUEBRA-CABEÇA 
Monte a nota de 1 real! 







O PRESIDENTE ITAMAR incentivou a produção de CARROS POPU-
LARES. O Fusca voltou a ser produzido em 1993.
Ajude o Itamar a chegar ao Congresso Nacional!



Itamar deixou a Presidência com grande aprovação popular em 
1995. Foi eleito GOVERNADOR do Estado de Minas Gerais no 
ano de 1998. Governou Minas de 1999 a 2003.

Você já reparou nas famosas montanhas de nosso estado? 
Que tal representar abaixo como você enxerga nossas 
montanhas.

Ninguém 
nivelará as 
montanhas 
de Minas



Itamar foi eleito SENADOR, pela terceira vez, em 2010. Entrou 
para a história do Senado conhecido como “a voz de Minas”. 
Neste mesmo ano, doou para a Universidade Federal de Juiz 
de Fora seu acervo, que contém objetos pessoais, documentos, 
livros e obras de arte.



O Presidente Itamar Franco morreu no dia 2 de julho de 2011, 
ano de criação do MEMORIAL DA REPÚBLICA PRESIDENTE ITAMAR 
FRANCO.



A vida do Presidente Itamar Franco foi repleta de fatos im-
portantes! Procure no caderno as palavras para completar 
as frases abaixo.

Itamar Franco nasceu a bordo do Navio.........................., na costa 
da Bahia.
O sobrenome de Itamar é ...............................................................
Itamar Franco é .......................... de Augusto e Itália Franco.
Itamar estudou no Instituto ..................................
Formou-se em .......................... no ano de 1954.
..............................foi o primeiro cargo político de Itamar Franco.
Em 1974, foi eleito .......................... pelo Estado de Minas Gerais.
Itamar Franco assumiu a Presidência da ..........................do Bra-
sil, em 1992.
Durante seu Governo, criou a nova moeda chamada de .............., 
que até hoje utilizamos.
Como Presidente do Brasil, incentivou a produção de  .....................
populares, tendo o  ................... como símbolo da campanha.
No ano de 1998, Itamar se tornou  ......................... do Estado de 
Minas Gerais.
Em ............., tornou-se novamente ......................... da República.
Itamar Franco faleceu em ..............
Depois de seu falecimento, foi criado o .........................................
........................, que guarda sua memória.
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