
COLÉGIO SANTA TEREZINHA   /   CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA 
Circular nº 23 /2019. 
Assunto: “Feira do Livro, Leituras e Talentos 2019” 
Aos Pais ou Responsáveis e Alunos de nossa escola 
 
São Gonçalo, 19 de setembro de 2019. 

 
Caras Famílias e Alunos, 

 
Mesmo com o surgimento de novas tecnologias, o Colégio Santa Terezinha/Centro Educacional Santa 

Terezinha continua convicto de que a leitura, em todas e de todas as formas em que se apresenta, é essencial 
para o desenvolvimento educacional do cidadão. Com certeza, todos podem atestar que a leitura: 
 

❖ Amplia horizontes culturais;  
❖ Humaniza um pouco mais as pessoas; 
❖ Capacita o estudante para suas análises e sínteses; 
❖ Ajuda nas escolhas de boas leituras; 
❖ Desenvolve o gosto pelas escritas de diferentes tipos de 

textos;  
❖ Acalenta sonhos e, pode vir a gestar projetos para 

transformações, que tornem o mundo mais humano e 
cidadão.  

 
E é por conta desta certeza que o Santa Terezinha 

proporciona a todos os seus alunos momentos para demonstrar 
diversas realidades em mais este grandioso evento que é a 
“Feira do Livro, Leituras e Talentos” do ano letivo de 2019. Nossa 
feira, cujo tema é “CIRANDA LITERÁRIA SANT’TERÊ”, terá a sua 
culminância com a comunidade escolar no dia 28 de setembro, 
SÁBADO. 
 

Os trabalhos para Feira, já se iniciaram desde o primeiro semestre letivo. Estamos na semana de 
finalizações dos mesmos. Pedimos aos familiares que conversem com seus filhos (as) sobre o que eles estão 
realizando e colaborem, participem no que for necessário. 
 

Objetivos deste projeto pedagógico são muitos, a saber:  
  

❖ Sensibilizar para o prazer de ler, visando a legitimá-lo como prática espontânea. 
❖ Oportunizar momentos de criação onde o lúdico e a criatividade sejam constantes. 
❖ Provocar estímulos que levem a criação do hábito de ler por prazer. 
❖ Exercitar a competência da argumentação, do questionamento e da crítica. 
❖ Orientar o olhar para os diferentes tipos de textos poéticos e não poéticos.  
❖ Ampliar a leitura de mundo, permitindo que se leiam as coisas que estão neste mundo, no tempo de 

ontem ou de hoje.  
 
ESTRUTURA DO EVENTO (horários e compromissos escolares) 
 

A “Ciranda Literária Sant’Terê” versará sobre os temas dos livros dos Projetos de Literatura de cada 
segmento de ensino, escolhidos para que os alunos os lessem durante o ano letivo de 2019. Iremos 

apresentar em nossa Feira do Livro, Leituras e Talentos os “diferentes tipos de leituras literárias”. 

➢ VIRE  
 



A “Ciranda Literária Sant’Terê” será realizada no período de 23 a 28 de setembro. 
 
De 23 a 26 de setembro, as atividades serão de cunho interno, no horário normal de aulas dos turnos, 

de acordo com a organização do evento. 
No dia 27 de setembro, HAVERÁ AULAS NORMAIS  NO TURNO DA MANHÃ. Neste dia, os 

alunos de EF2 e EM, além das aulas regulares, farão a arrumação de seus stands e/ou salas, com seus 
trabalhos para o dia 28 de setembro, até às 12h 50min. 

 
No dia 27 de setembro, NÃO HAVERÁ AULAS NO TURNO DA TARDE para os alunos do EF1 e da 

Educação Infantil, pois seus professores e auxiliares estarão envolvidos com a arrumação das salas para os 
trabalhos que serão apresentados no dia 28 de setembro. 
 

No dia 28 de setembro, SÁBADO, o Colégio estará aberto para a participação das famílias e da 
comunidade, no horário de 9h às 13h. Neste dia, todos os trabalhos, previamente distribuídos em locais 
combinados, serão apresentados aos visitantes. 
 

Os alunos deverão chegar à escola e se dirigirem aos seus locais de trabalho às 8h. É obrigatória a 
participação de todos os alunos, de Educação Infantil ao 2º ano de Ensino Médio.  
 

Pretende-se que sejam trabalhos muito criativos, dinâmicos, bem elaborados e bem apresentados e 
que realmente tenham significado para o crescimento pessoal dos alunos e daqueles que nos visitarem no  
Colégio Santa Terezinha /Centro Educacional Santa Terezinha. 
 

Que os trabalhos de nossos alunos demonstrem as competências de cada um, e deixem cultura 
àqueles que deles se apropriarem! TODOS ESTÃO CONVIDADOS! 
 

Atenciosamente, 
 

Direção Pedagógica 
 
 
 
 
 
 


