
 
[Fundamental 1] Programação do Festival Literário "A letra e 
os caminhos" 
 
Prezadas Famílias  

 

O nosso 1º Festival Literário A Letra e os Caminhos se aproxima! Será em 1/9 

das 9h às 13h. Cada série preparou algo especial, relacionado ao trabalho 

realizado em classe. Haverá lançamento de livros, rodas de leitura, 

apresentações de poemas, entre outras atividades. Vocês terão a 

oportunidade de apreciar obras, conhecer mais de perto o trabalho das 

crianças e celebrar conosco todo o envolvimento delas com o universo da 

leitura!  

 

Os alunos do Ensino Fundamental 1 terão dois momentos de participação. O 

primeiro deles, com toda sua sala e com a professora; o segundo, de livre 

escolha. No caso específico do 1º ano, a instalação estará aberta durante todo 

o evento e não há horário marcado.  

 

Haverá uma série de atividades acontecendo simultaneamente, portanto, vale 

a pena conhecer as opções e se organizar para não perder o que lhes parecer 

mais interessante!  

 

Cada família poderá planejar a sua participação no evento considerando as 

apresentações de seus filhos e as oficinas de que eles desejem participar. 

Fizemos uma programação, com horários flexíveis, que permite a vocês 

também curtir as apresentações dos outros segmentos, apreciar as exposições 

de trabalhos, participar das trocas de livros etc.  

 

Enfim, será um dia recheado de leituras, poesia e boas conversas sobre o 

universo da literatura!  

 

Pedimos que conversem com as crianças sobre o que estão preparando para 



 
esse dia tão especial e também sobre as demais opções ofertadas na 

programação. Assim, todos poderão aproveitar muito bem o evento!  

 

Abaixo, veja o que acontecerá em cada faixa de horário. Você pode escolher 

seu percurso para enriquecer a sua vivência literária e a sua coleção de 

histórias.  

 

 

9h00 – 9h30:  

Chegada e inscrições  

Visita a exposições como a produção coletiva do mural “Personagens”, por 

exemplo  

Sussurradores poéticos do 4º ano  

Escolha de histórias das sessões simultâneas de leitura  

 

9h30 às 10h30:  

Instalação Chapeuzinho Vermelho - 1º ano  

Sarau 2º ano A  

Lançamento do livro Sherlock Holmes – 5º ano A  

Roda de leitura aberta – 3º ano A  

Roda de conversa com autor e ilustrador Renato Moriconi  

Oficina literária “Tecendo poesias”  

Oficina “Ritmos e contos africanos”  

 

10h30 às 11h30:  

Instalação Chapeuzinho Vermelho - 1º ano  

Sarau 2º ano B  

Lançamento do livro Sherlock Holmes – 5º ano B  

Roda de leitura aberta – 3º ano B  

Roda de conversa com autor e ilustrador Renato Moriconi  

Oficina literária “Tecendo poesias”  



 
Sessões simultâneas de leitura feitas pelos alunos do F2  

 

12h30 às13h00:  

Encerramento com apresentações poético-musicais dos alunos do Ensino 

Médio.  

 

Contamos com a presença e participação de todos!  

 

Atenciosamente,  

Ana Clara Bin  

Cintia Simão  

Coordenadoras Pedagógicas do Fundamental 1 


