Estado do Rio Grande do Sul
Município de Constantina

Prefeitura Municipal de Constantina
Secretaria Municipal de Educação Cultura Turismo e Desporto

Projeto: Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias
Tema: Constantina 60 anos: história e diversidade
Público: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual e
Municipal de Constantina.

Objetivos:
✓ Estimular a imaginação e a produção escrita dos alunos das redes pública
de ensino;
✓ Valorizar a produção individual e coletiva dos alunos, através do hábito de
leitura e histórias contadas por seus antepassados;
✓ Enriquecer o projeto pedagógico das escolas;
✓ Estimular a reflexão sobre o tema proposto;
✓ Incentivar a escrita, bem como o surgimento e o reconhecimento de novos
talentos literários;
✓ Reconhecer Constantina como a “Cidade de escritores”.

Justificativa:
No ano de 2017 foi lançado o Projeto Crianças Constantinenses
Escrevendo Histórias, com o objetivo valorizar a produção individual dos alunos,
através do hábito da leitura e histórias contadas por seus antepassados.
O livro foi lançado em abril de 2018, como fruto dos trabalhos realizados
nas escolas municipais e estaduais. A obra contou com a participação de mais
de 600 escritores, alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, envolvendo
também as equipes diretivas e professores.
O livro resultou na produção de várias tipologias textuais que surgiram
com trabalhos de diversas pesquisas, entrevistas e o envolvimento da

comunidade em geral. Foi uma escrita construída através do olhar da criança
para com o seu município.
O lançamento do livro teve uma ótima repercussão na comunidade,
estimulando o interesse em conhecer a história e a diversidade de Constantina.
Desta forma, surge a proposta de lançar a 2ª edição do projeto.
No ano de 2019 o município de Constantina completará 60 anos de
emancipação político administrativo, sendo que ao longo de sua história tornouse uma referência regional por sua grande diversidade cultural, pela economia e
pela forte organização social.
Levando em conta a grande diversidade local, o interesse pela escrita e
pelo registro histórico e o aniversário de 60 anos do município, será proposta
Volume II do livro Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias, tendo como
tema “Constantina 60 anos: história e diversidade”.
Os textos deverão fazer uma abordagem referente ao município de
Constantina, resgatando a história dos seus 60 anos e das diversidades
existentes, tanto no campo como na cidade.
Metodologia:
Após o lançamento do projeto será realizada uma reunião com os
professores, propondo que os mesmos desenvolvam um trabalho incentivador
na produção de poesias, histórias e desenhos, elaborados por alunos. Cada
instituição de ensino, através das metodologias de seus professores, deverá
promover ações que visem conhecer o contexto histórico e cultural do nosso
município.
Ao enviar os trabalhos dos alunos, cada participante autoriza
automaticamente o Poder Público Municipal a utilizar, publicar e reproduzir por
meio de jornais, revistas rádio e internet, o conteúdo, respeitando a propriedade
intelectual dos autores.
O projeto será desenvolvido com os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, onde cada turma deverá apresentar um texto coletivo e um
individual.
Os alunos do 1º ano poderão apresentar o trabalho em forma de frases,
versos ou texto.
Os alunos do 2º ano poderão apresentar seus trabalhos em forma de
versos ou textos.
Os alunos dos demais anos deverão apresentar em forma de textos,
considerando as diversas tipologias textuais.

Os trabalhos dos alunos do 1º ao 3º ano poderão ser acompanhados por
desenhos. No caso dos textos individuais, o desenho representativo pode ser do
próprio autor ou ilustrado por outro colega da turma.
Cada escola, juntamente com seu corpo docente, será responsável pela
seleção dos textos e desenhos elaborados, cabendo a cada instituição criar seus
critérios de avaliação.
Os textos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Constantina, obedecendo aos padrões ortográficos e com as devidas
correções, sem descaracterizar o texto original do autor.
As escolas deverão obedecer aos seguintes critérios para a entrega dos
trabalhos:
1 - Uma cópia impressa do trabalho produzido e uma cópia digitalizada e
organizada, de forma crescente do 1º ao 9º ano, devem ser encaminhadas para
os e-mails: smec@constantina.rs.gov.br ou educacao@constantina.rs.gov.br.
2 - Os trabalhos não poderão causar danos materiais ou danos morais a
terceiros;
3 – Os trabalhos não poderão conter dados ou informações que
constituam ou possam constituir crime (ou contravenção penal), ou que possam
ser entendidos como incitação à prática de crimes (plágios);
4- Os trabalhos não poderão constituir ofensa à liberdade e à crença;
5- Os trabalhos não poderão revestir-se de conteúdo que implique
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou
regional;
6 – Os trabalhos não poderão fazer propaganda eleitoral;
7 – Os trabalhos não podem ser produzidos por terceiros.
8 - Os trabalhos deverão ser inéditos e originais, em língua portuguesa,
sendo que não será permitida nenhuma situação de plágio. Deverão ser
produzidos em sala de aula com o acompanhamento do professor responsável.
Critérios de digitação dos textos:
1 - O título do texto deverá estar em negrito e centralizado;
2 - Os textos deverão ser entregues digitados no arquivo Word na Fonte
Arial, tamanho12 com espaçamento 1,15 e justificado.
3 - Nos textos individuais, devem estar escritos, logo após o título, o nome
da escola, nome do autor, turma em que está matriculado e o nome do professor
responsável, seguindo respectivamente esta ordem, sendo que estes deverão
estar na fonte Arial, itálico, tamanho 10 e alinhado à direita.

4- Nos textos coletivos devem estar escritos, logo após o título, o nome
da escola, turma, professor responsável e o nome dos autores, sendo que este
deverá estar na fonte Arial, itálico, e tamanho 10 e alinhado à direita, seguindo
respectivamente esta ordem. O nome da escola e turma deverá estar em negrito.
Critérios para entrega dos desenhos selecionados:
1 - Os desenhos deverão ser feitos em folha sulfite 60 e em formato de
paisagem. No verso do desenho deverá constar:
- Nome da escola, professor responsável, turma e aluno.
2 - Deverá ser entregue uma cópia original para a SMEC, sendo que o
mesmo deve estar digitalizado e anexado ao texto.
Os trabalhos selecionados serão publicados na 2ªedição do Livro “Crianças
Constantinenses Escrevendo Histórias”.

Cronograma:
Data
22 de Maio/2018
Maio à 31 de outubro /2018
Novembro/2018 à março/2019
Abril/2019

Descrição
Lançamento do Projeto
Desenvolvimento
do
Projeto
Edição do Livro
Lançamento do Livro

Observação

Resultado do
trabalho realizado
nas escolas

Silvana Cristina Gheller
Secretária Municipal de Educação e Cultura

