Estado do Rio Grande do Sul
Município de Constantina
Prefeitura Municipal de Constantina
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

DESCOBRINDO TALENTOS LITERÁRIOS

Projeto: Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias – Volume IV
Tema: Memórias do nosso povo.
Público: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual e Municipal
de Constantina.
Objetivo:
Deixar registrado a história da cidade através do conhecimento adquirido
no decorrer do tempo, registrando a memória e os saberes do povo
constantinense.
Objetivos:
✓ Desenvolver atividades que promovam o resgate de memórias das
diversas pessoas que contribuíram na formação de cidade;
✓ Valorizar a produção individual dos alunos através das histórias contadas
por seus antepassados;
✓ Estimular a imaginação e a produção escrita dos alunos da rede pública
de ensino;
✓ 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:
Afirmar e reafirmar a sua identidade cultural e pertencimento a um
determinado grupo social e cultural na localidade em que se vive é, sem dúvida,

manter viva as memórias de suas origens. Para isso, é preciso ter conhecimento
sobre a importância cultural da comunidade e da localidade em que se vive e na
qual se está inserida.
O diálogo entre as pessoas, das mais diferentes idades e de classes
sociais, é muito importante para que essa relação de pertencimento aconteça. É
através do diálogo, que acontece a relação de interação social e a construção
de significados e sentido à vida das pessoas.
Manter viva a história de um povo e de sua identidade cultural é
compreender todas transformações que ocorreram através do tempo. Para isso
o registro, sendo das mais diferentes formas, é fundamental na garantia que os
mesmos sejam preservados.

Metodologia:
O lançamento do projeto será realizado na Live do Lançamento do III
Volume de Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias: Nossa gente, nossa
história. Em reuniões, agendadas pela Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo, juntamente com as direções e coordenações das
de todas as escolas envolvidas, será criado estratégias para que os educadores,
juntamente com as equipes pedagógicas possam desenvolver um trabalho
incentivador na produção dos mais diferentes textos e desenhos elaborados
pelos alunos.
Cada instituição de ensino, juntamente com seu corpo docente, por serem
conhecedores do ambiente escolar em que estão inseridos, desenvolverão
estratégias e metodologias para promover ações que visem compreender e
conhecer as mais diversas histórias do município. Os trabalhos deverão ser
realizados através de atividades remotas, com o apoio da família e educadores,
respeitando as normas de protocolo de distanciamento da COVID-19.
O projeto será desenvolvido com os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental. Uma Comissão avaliadora fará a seleção dos trabalhos.
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, Turismo e Desporto 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 , educacao@constantina.rs.gov.br ou
vbsawaris@gmail.com.
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.
9 – Não poderão ser apresentados trabalhos referenciando mesma
situação, história ou personalidade. Cabendo a escola fazer a escolha dos
trabalhos.
10- Por ser um tempo de Pandemia e distanciamento social, onde não há
aulas presenciais, portanto não terão textos coletivos, alunos poderão
encaminhar seus trabalhos aos professores os quais entregarão a Secretaria
Municipal de Educação, onde uma comissão formada pela SMECTD, Membros
do conselho da Cultura e Acadêmicos da UAB, farão a seleção dos trabalhos.
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 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 no Livro “Crianças
Constantinenses Escrevendo Histórias – Volume IV”.
Cronograma:
Data
09 de Agosto/2020
Agosto à Outubro/2020
Novembro/2020
março/2021
Abril/2021
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