
I FEIRA LITERÁRIA DE CONSTANTINA 

Desperte a sua imaginação: leia, escreva, produza... 

 

PERFIL DA FEIRA 

Abrangência: Comunidade escolar e alunos da rede pública municipal e estadual de 

Constantina. 

Livros oferecidos: infantil, infanto-juvenil, contos, poesias, ficção, autoajuda, etc., 

atendendo a todos os gostos. 

Realização: Prefeitura Municipal de Constantina. Secretaria Municipal de Educação 

Cultura Desporto e Turismo        

Apoio: Empresas, Clubes de Serviços e Entidades da região 

 Data de realização: 03 a 06 de abril 

 Local: Salão Paroquial – Constantina/RS 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Incentivar a leitura e a produção escrita, promovendo e oportunizando um 

contato mais próximo entre leitor e escritor, fomentando a possibilidade de despertar 

novos escritores constantinenses, fortalecendo o Projeto Político Pedagógico das 

escolas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Dar visibilidade a ações relevantes de promoção escrita, da leitura e da 

expressão oral, na escola e na comunidade 

• Estimular a participação do público nas discussões literárias; 

• Estimular a produção escrita dos alunos da rede pública de ensino; 

• Criar um espaço livre de aproximação entre autores e leitores; 



• Democratizar os conhecimentos e valores humanos registrados nos livros; 

• Desenvolver mecanismos de difusão para escritores e obras, estimulando as 

produções literárias, intelectuais e editoriais. 

• Estimular o interesse pela literatura, desde os clássicos até os mais novos 

lançamentos do mercado editorial; 

• Despertar no público estudantil o interesse pela leitura e pelas artes através de 

prática lúdico-pedagógicas e oferta de atividades culturais; 

• Oportunizar e promover a circulação do livro e da leitura entre o público visitante. 

• Desenvolver programas pedagógicos na etapa prévia e durante a feira com 

alunos, educadores e outros membros da comunidade escolar, após a leitura de 

obras literárias. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A realização da I Feira Literária de Constantina é de fundamental importância 

para facilitar o acesso ao livro e a informação. Significa a democratização do livro e da 

leitura, em toda comunidade, onde a programação planejada tenha efeito multiplicador 

no que se refere a promoção da leitura como fonte de prazer, conhecimento e 

conquista da cidadania. É um momento importante ao acesso ao mundo da leitura e à 

escrita.  

O hábito de ouvir e contar histórias está presente em nossa cultura, nos 

aproxima do universo da leitura e escrita, ampliando o vocabulário e estimulando o 

imaginário. A escola apresenta-se como principal espaço para o desenvolvimento 

destas habilidades através do contato frequente com situações diversas, buscando o 

prazer em ouvir e contar histórias, desenvolvendo assim o senso crítico e a autonomia 

individual e do grupo. Desta forma, busca-se através deste projeto proporcionar à 

comunidade em geral diferentes formas de acesso à leitura. Sendo assim, estaremos 

melhorando e qualificando o Projeto Político das Escolas, bem como, desenvolvendo 

as habilidades de leitura e escrita dos alunos, proporcionando melhorar cada vez mais 

a educação no município. 

            Este Projeto está voltado para a difusão, valorização do livro e o fomento da 

leitura, na escola e fora dela. É uma ferramenta de promoção da educação e da cultura 



e um instrumento de divulgação, uma vez que dele participarão, além dos alunos do 

município, toda a comunidade escolar constantinense. 

 

Levando em conta a grande diversidade cultural local, o interesse pela escrita e 

pelo registro histórico e o aniversário de 60 anos do município, a I Feira Literária de 

Constantina terá o lançamento do 2ª volume do livro Crianças Constantinenses 

Escrevendo Histórias, tendo como tema “Constantina 60 anos: história e diversidade”. 

Sendo resgatado a história dos seus 60 anos e das diversidades existentes, tanto no 

campo como na cidade sob o olhar de nossas crianças e adolescentes. 

Neste sentido estamos construindo e reconstruindo, imaginando, criando o 

mundo dos sonhos, exercitamos a inteligência para a prática da escrita, da oratória 

entre outras tantas possibilidades oferecidas. Diante disso, acreditamos que esta Feira 

pode incentivar de forma valiosa a leitura e a escrita, buscando sempre aprender a 

entender o mundo, a vida, os outros e a si mesmo. 

 

 

ATIVIDADES PARALELAS: 

Lançamento do Livro Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias, Volume II 

Lançamento do projeto do Livro Crianças Constantinenses Escrevendo, Volume III – 

Nossa Gente, Nossa História. 

Bate Papo Cultural 

Oficinas literárias com autor presente 

Mostra de talentos locais 

EXPOSIÇÃO: 

 A exposição dos livros, as oficinas literárias com o autor presente e as 

atividades, serão realizadas no Salão Paroquial. Sendo que serão disponibilizadas 

tendas para exposição, palco para as atividades com autores e cadeiras para o público. 

 

DIVULGAÇÃO: 

 A divulgação do evento será realizada em todos os meios de comunicação, 

rádios, jornais e site da Prefeitura Municipal de Constantina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


