
           
                      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 – Volume III 

 

Tema: Constantina 60 anos: Nossa gente, nossa história. 

 

Público: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual e Municipal 

de Constantina. 

 

Objetivo: 

Realizar uma pesquisa etnográfica afim de conhecer o processo de 

interação social, o conhecimento, as ideias, comportamento, e hábitos 

adquiridos nos grupos sociais, a sua constituição, bem como a cultura da 

comunidade constantinense. 

 

Objetivos:  

✓ Valorizar e registrar através de uma obra literária, a história das pessoas 

que anonimamente ou não construíram e constroem a nossa cidade; 

✓ Conhecer os grupos sociais e a cultura da comunidade, bem como a 

constituição desta; 

✓ Estimular a imaginação e a produção escrita dos alunos da rede pública 

de ensino; 

✓ Valorizar a produção individual e coletiva dos alunos através das 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. Contou com a participação de mais de 600 

escritores: alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, como também das 

equipes diretivas e professores. No mesmo ano de 2018, novamente o projeto 

foi lançado, sendo ampliado para todo o Ensino Fundamental, com o lançamento 

do Volume II para abril de 2019. 

Ouvir ou ler histórias é muito mais que sedutor. É mexer com a 

imaginação, pois faz criar, aguça, desperta a imaginação. Porém, escrever 

histórias de quem fez e faz história é algo inusitado, é o encantamento, é 

conhecer a vivência diária de existências desconhecidas, num universo vasto de 

pelejas, de cada gente que mora na mesma cidade, na mesma terra. E, sendo 

assim, fazem parte da nossa vida, da nossa história. 

Cada vida, cada história, feitas de homens e mulheres, sejam elas comuns 

e distintas, misturam trabalho, ternura, amizades e construção social. Mostraram 

e mostram o significado e a importância de preservar e manter viva a sua 

identidade cultural. 

No decorrer de 2019, pretende-se realizar uma pesquisa etnográfica onde 

se possa conhecer a cultura das comunidades e grupos sociais, ter um 

aprofundamento dos comportamentos, costumes, crenças, tradições, 

experiências entre outras vivências da comunidade constantinense. Que cada 

pessoa tenha a oportunidade de ter sua história de vida eternizada e reconhecida 

como uma fonte de conhecimento e compreensão. Fazer uma busca de 

informações cujas fontes foram pessoas de diferentes posições sociais e 

profissões que construíram o cenário histórico da cidade de Constantina, 

deixando lembranças e heranças, um legado que contribuiu nesta construção.   

 

Metodologia: 

Após o lançamento do projeto será realizada reunião com as 

coordenações pedagógicas de todas as escolas envolvidas, 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 e das pessoas que 

anonimamente ou não, construíram e constroem a história do nosso município. 



Dentro do tema proposto, sugere-se que os textos sejam inseridos dentro 

de outros subtítulos: 

Personalidades históricas: Pretende-se resgatar o nome de pessoas que 

de forma voluntária contribuíram com os demais munícipes através dos seus 

ensinamentos, vivências, cultura, hábitos, costumes e valores que foram 

repassados ao longo dos anos. 

Personalidades políticas: Pretende-se trazer ao conhecimento dos alunos 

as personalidades políticas que construíram nosso município, seu legado, sua 

história pessoal e as atividades que desenvolveram ao longo de seus mandatos. 

Personalidades folclóricas: Pretende-se deixar o registro das pessoas que 

se tornaram folclóricas pela sua convivência na cidade, suas amizades, seus 

feitos, suas histórias pessoais e pitorescas, tornando símbolos folclóricos em 

determinadas épocas. 

De Constantina para o Mundo: Pretende-se fazer um resgate dos 

constantinense que saíram da cidade e que são renomes em outras localidades 

levando o nome de Constantina ser conhecido no país e no mundo, bem como, 

o nome de pessoas que migraram de outras cidades e vieram construir sua 

história e seu legado em nosso município. 

O projeto será desenvolvido com os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. Cada turma, deverá apresentar um texto coletivo e um individual. 

As turmas com mais de 30 alunos, poderão apresentar dois trabalhos individuais. 

Os alunos do 1º ano poderão apresentar o trabalho em forma de frases, 

versos ou textos. 

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 deverão ser acompanhados por 

desenhos. No caso dos textos individuais, o desenho representativo pode ser do 

próprio autor ou de outro estudante.  

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. 

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. 

 

Critérios de digitação dos textos: 

1 - O título do texto deverá estar em negrito e centralizado; 

2 - Os textos deverão ser entregues digitados na Fonte Arial, tamanho12 

com espaçamento 1,15 e justificado. 

3 - No texto individual, deve estar escrito, 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- No texto coletivo deve estar escrito, 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: 
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 - 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 no Livro “Crianças 

Constantinenses Escrevendo Histórias – Volume III”.  

Cronograma: 

Data Descrição Observação 

03 de Abril/2019 Lançamento do Projeto  

Abril à setembro/2019 Desenvolvimento do 

Projeto 

 

Outubro à março/2019 Edição do Livro  

Abril/2020  Lançamento do 3º volume 

do Livro 

Resultado do trabalho 

realizado nas escolas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Silvana Cristina Gheller   
  

Secretária Municipal de Educação Cultura Turismo e Desporto 

   
 
 
 


