
       FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ 

 

I SEMINÁRIO DE LEITURA DA FIRA   

FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ 

 

 “A formação leitora da criança” 

 
É através de uma história que se pode descobrir outros 

lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, 

outras regras, outra ética, outra ótica...É ficar sabendo 

história, filosofia, direito, política, sociologia, 

antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo 

e muito menos achar que tem cara de aula  

(FANNY ABRAMOVICH). 
 

 O I Seminário de Leitura da FIRA tem o objetivo de possibilitar a reflexão conjunta entre 

educadores, estudantes de graduação / pós graduação e público em geral cujo foco de interesse seja 

a formação do leitor. Nosso desejo é compartilhar ideias, ações e reflexões em torno do tema da 

leitura e da formação de leitores, na educação infantil e no ensino fundamental I e II. O mote para 

nossas discussões é o debate em torno da formação leitora, prática social que permite aos sujeitos o 

acesso a conhecimentos e saberes e a inserção no mundo, envolvendo razão e sensibilidade e do 

compromisso da escola com a promoção desse acesso. 

 PROGRAMAÇÃO 

02 de maio 

Horário: 19h30 horas 

Abertura  

Mesa Redonda: “A formação Leitora da criança” 

Participantes: Profa. Dra. Elaine Aparecida Campideli Hoyos (Coordenadora do Departamento de 

Letras do IFSP – Avaré) ; Profa. MSc. Eliana da Silva Oliveira Valente ( Coordenadora da mesa 

Mestre em Estudos da Linguagem pela Unesp – Assis); Prof. MSc. Fábio Coutinho Silva (Mestre 

em Estudos Literários pela Unesp – Assis) 

 

Horário: 21h00 horas 

Relado de Experiência: “Leitura no Ambiente Virtual” 

Profa. Esp. Isabella Natal (Fira – Faculdades Integradas Regionais de Avaré) 

  

03 de maio 

Horário: 19h30 horas 

Palestra: “Animações cinematográficas infantis e a competência leitora da criança” 

Prof. MSc. Douglas de Magalhães Ferreira (Mestre em Estudos Literários pela Unesp – 

Araraquara) 

 



Horário: 21h00 horas 

Palestra com o Prof. Dr. João Luís Cardoso Tápias Ceccantini (Unesp – Assis - Professor e 

Crítico literário infanto-juvenil) 

 

04 de maio 

Horário: 19h30 horas 

Musical folclórico : “O auto do primeiro amor - Cia de Artes Cênicas Gil Vicente 

 

Horário: 20h15 horas 

Palestra com Alexandre Azevedo – (Professor; escritor; contista; cronista; romancista, teatrólogo 

e escritor de literatura infantil) 

 

Horário: 21h15 horas 

Contação de História: As Aventuras de Pedro Malasartes “A Sopa de Pedra” 

 

Horário: 21h30 horas 

PREMIAÇÃO DO CONCURSO LITERÁRIO COM A PRESENÇA DO ESCRITOR 

ALEXANDRE AZEVEDO 

 

Local do Evento: Centro Cultural Esther Pires Novaes 

Rua: Ceará, 1507 - Centro 

 

Das Inscrições e Certificado de Participação 

- As inscrições para o evento serão realizadas apenas pelo site da FREA no período de 02/04/2017 

a 25/04/2017.  

- Para participar do Concurso Literário, os textos devem ser encaminhados até o dia 20 de abril, 

portanto os participantes do encontro que efetivarem suas inscrições após o dia 20, não poderão 

participar do concurso. (VERIFICAR REGULAMENTO) 

- Ao se inscrever, o Participante deverá preencher seu nome completo, sem abreviações, pois será 

emitido certificado conforme constante no ato da inscrição. 

- Os Certificados serão emitidos apenas aos participantes inscritos através do site e com confirmação 

de presença por meio da assinatura da lista nos dias do evento. 

- Os Certificados estarão disponíveis para retirada no local do evento no dia 04/05, a partir das 22 

horas, em espaço devidamente identificado. 


