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Projeto Literário “Café com o escritor”

Disciplina: Língua Portuguesa e História
Professores : Neliane Cristina Ribeiro Preisnher

e Fábio Maurício Hollzmann Maia
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa e História



Surgiu na reflexão de tornar a literatura palpável aos 
estudantes e com o intuito de promover um evento 
lúdico, possibilitando o contato dos estudantes leitores 
com os escritores da região.

É um trabalho de incentivo à leitura, percebendo a 
importância de colaborar para que os estudantes tenham 
o domínio de diferentes gêneros, compreendam a leitura 
em seus diversos objetivos e desenvolvam sua capacidade 
criativa, a fim de que sintam-se também motivados a 
escrever.

Projeto Literário “Café com o escritor”



Objetivos

Projeto Literário

Café com o Escritor
Logo desenvolvido pelo Colégio

 Despertar e cultivar a prática constante e indispensável da leitura a partir 
do estímulo, valorização e o contato com os escritores da nossa região e 
suas respectivas obras;

 Promover o gosto pela leitura;

 Criar um espaço livre de aproximação entre autores e leitores;

 Promover o desenvolvimento da capacidade de cada aluno se expressar; 

 Estimular a criatividade, a reflexão e a escrita;

 Provocar os participantes à leitura e ao debate das obras literárias 
apresentadas e problematizadas com o próprio autor.



Edições

Dia 22/03/2018

1º Café com o Escritor

Fábio Mauricio Holzmann Maia

“Professor não é o que ensina, mas o que desperta 

no aluno a vontade de aprender.”

Jean Piaget

Dia 10/05/2018                    

2º Café com o Escritor

Luis Fernando Cheres

“A Leitura engrandece a alma !”

Voltaire

Dia 30/08/2018                   

3º   Café com o Escritor

Kleber Bordinhão

“A Ironia é minha heroína”



Edições

Dia 22/03/20

4º Café com o Escritor

Eduardo Gusmão

“Não haverá  mundo melhor, sem

melhores homens pela leitura”.

Dia 30/04/2019

5º  Café com o Escritor

Renata Regis Florisbelo

"‘A Melhor Janela’ insiste em provocar 

nosso melhor olhar sobre o mundo, 

lançando mão de valorizar cada instante 

como um presente único".



6º  Café com o Escritor

Miguel Sanches Neto

“Tinha cinco mil livros.

Tinha cinco mil passagens secretas.”

Escritor Miguel Sanches Neto
Dia 24/05/2019                  









Para não esquecer...

Para os AlunosPara o Escritor Convidado



CONTATOS

(42) 3225-5329

DDC/DEDUC/SEED

(41) 3340-1785


