
 

[Todos] Festival Literário | A Letra e os Caminhos 

 
Prezadas famílias  
 
É com muita alegria que divulgamos o nosso 1º Festival Literário “A Letra e os 
Caminhos”, que neste ano acontecerá em 01/9, sábado, das 9h às 13h.  
 
Este é um evento que pretende unir nossa comunidade em torno da leitura, dos 
livros e dos autores. Trata-se de mais uma de nossas ações voltadas à formação 
leitora dos nossos alunos, fio condutor de nosso projeto pedagógico.  
 
Uma diversidade de propostas acontecerá nesse dia, e em breve enviaremos um 
cronograma para cada um dos segmentos; por enquanto, pedimos que reservem 
essa data tão importante em nosso calendário escolar, e antecipamos algumas 
das propostas que estão conduzindo o trabalho de preparação desse dia, 
realizado por nossos alunos:  
 
- Momentos em que os alunos compartilham com as famílias, leituras, reflexões 
e produções acerca de obras lidas;  
- Lançamento de livros produzidos pelos alunos;  
- Sessões de leituras simultâneas organizadas pelos alunos do Fundamental 2 
para os alunos do Fundamental 1 e Infantil;  
- Cenários produzidos na Educação Infantil a partir de leituras e conversas sobre 
personagens;  
- Conversas com autores de obras lidas este ano: Regina Machado, Milton 
Hatoum e Renato Moriconi já confirmaram presença;  
- Oficinas conduzidas por professores da escola: “Ritmos e contos africanos” e 
“Tecendo poesias”;  
- Oficinas conduzidas por profissionais convidados: Cristiane Tavares e Geruza 
Zelnys;  
- Recitais e “sussurradores” de poemas;  
- Mesa redonda sobre as leituras da obra de Machado de Assis.  
 
Contamos com a presença e participação de todos e aproveitamos para 
relembrá-los sobre a palestra com a educadora Beatriz Gouveia: “A leitura na 
escola: o direito à literatura e a construção de mundos possíveis”, que se 
realizará na próxima terça-feira e já insere nossa comunidade no contexto da 
relevância da leitura e da literatura na formação dos nossos alunos.  
 
Atenciosamente,  
Carla Oliveira  
Lilian Marciano  
Luciana Hubner  
Direção Pedagógica 

 
 

 

 


