
 

 

 

 

BIBLIOETEC – 2020 

 

PROPOSTAS DE PROJETO 

 
CONVERSA COM O AUTOR  

 

Proporcionar para a coletividade etequiana e para o corpo social da cidade de São Pedro 

a possibilidade de vivenciar como uma obra literária é produzida, desde a ideia inicial 

até a conclusão final, isto é, sua introdução no mercado editorial para venda. Evento 

como esse, vale destacar, já foi realizado em outras oportunidades, com uma aluna da 

U.E. e um escritor local. Em ambas as oportunidades o interesse dos participantes, o 

desejo pela leitura e o interesse por, eventualmente, colocar suas habilidades escritoras a 

prova, foram identificadas. Porém, na edição deste ano de 2020, vamos procurar firmar 

compromisso prova, foram identificadas. Porém, na edição deste ano de 2020, vamos 

procurar firmar compromisso com o autor para que o mesmo possa estar na U.E. e não 

aconteça um choque de datas, proporcionando, assim, uma não presença do literato no 

evento propostos. Sendo assim, procuraremos identificar entre a comunidade um ou 

mais escritores para promovermos uma noite de apresentação da obra e autógrafos 

comunidade um ou mais escritores para promovermos uma noite de apresentação da 

obra e autógrafos desse(s) autor(es), onde o mesmo exporá sua experiência à 

comunidade, a fim de que todos conheçam como se dá o processo autoral e editorial, 

bem como todos os aspectos que envolvem essa atividade. 

 

 

SEGUNDO SALÃOZINHO DE HUMOR DA BIBLIOETEC  

 

Incentivar nossa comunidade escolar e de outras instituições de ensino de São Pedro e 

região, Incentivar nossa comunidade escolar e de outras instituições de ensino de São 

Pedro e região, novamente, pois a primeira edição do evento foi realizado em 2019, a 

participar, mais uma vez , de um evento que estimula as habilidades artísticas, 

reflexivas, críticas e bem-humoradas – um concurso de evento que estimula as 

habilidades artísticas, reflexivas, críticas e bem-humoradas – um concurso de caricatura, 

charge e cartum em nossa U.E. Trabalho desta natureza, foi realizado, pela primeira vez, 

em comemoração dos 5 anos da Etec Gustavo Teixeira. Na ocasião, intitulou-se 

FAZENDO ARTE NA comemoração dos 5 anos da Etec Gustavo Teixeira. Na ocasião, 

intitulou-se FAZENDO ARTE NA ESCOLA 2015 - 1.º PRÊMIO ESCOLAR DE 

CARICATURA, CHARGE E CARTUM. Na ocasião, foi inaugurado na U.E., com a 

presença do homenageado, o Espaço Paulo Caruso – que é utilizado para inaugurado na 

U.E., com a presença do homenageado, o Espaço Paulo Caruso – que é utilizado para 

diversos eventos dentro de nossa escola. Abrilhantando ainda mais o evento, realizou-se 

uma parceria diversos eventos dentro de nossa escola. Abrilhantando ainda mais o 

evento, realizou-se uma parceria com os organizadores do Salão Internacional de 

Humor de Piracicaba no qual estes, disponibilizaram uma mostra, com diversas obras, 

destacando os 40 anos do brilhante evento. Para este ano, vamos uma mostra, com 



diversas obras, destacando os 40 anos do brilhante evento. Para este ano, vamos propor 

novamente, prestando atenção a disponibilidade de datas, a colaboração dos 

organizadores do propor novamente, prestando atenção a disponibilidade de datas, a 

colaboração dos organizadores do Salão de Humor de Piracicaba para nos orientar e, 

quem sabe, novamente expor suas magníficas obras Salão de Humor de Piracicaba para 

nos orientar e, quem sabe, novamente expor suas magníficas obras em nossa U.E. 

 

 

CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR – O PAPEL DE CADA UM NA 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL DA ETEC “GUSTAVO 

TEIXEIRA” 

 

 Desenvolver um trabalho contínuo de conscientização para a preservação do 

patrimônio tangível da Desenvolver um trabalho contínuo de conscientização para a 

preservação do patrimônio tangível da ETEC – Gustavo Teixeira. O projeto é voltado, 

especialmente para as novas turmas. No entanto, como sabemos, é importante reforçar 

as reflexões e ações para as todas as turmas, iniciantes ou não. A ideia é apontar, por 

meio de uma exposição de slides, fotos, dados estatísticos, depoimentos, vídeos 

reportagens e sites, o real quadro caótico em que boa parte das instituições de ensino 

público no Brasil atravessam. e sites, o real quadro caótico em que boa parte das 

instituições de ensino público no Brasil atravessam. Depois dessa etapa, apresentar para 

a comunidade etequiana nossa realidade estrutural física, ou seja, as condições e 

instalações de nossa biblioteca – dando ênfase ao Projeto Biblioteca Ativa e sua 

importância –, das salas de aula, do refeitório, da acessibilidade, isto é, conscientizar a 

todos da qualidade do local de nossos estudos e projetos. Sendo assim, pretende-se 

despertar em nossos alunos a necessidade de nossos estudos e projetos. Sendo assim, 

pretende-se despertar em nossos alunos a necessidade de preservarmos nossa escola e 

que para tanto é fundamental a participação de cada um dentro dessa nobre missão – 

preservar o patrimônio escolar público.  

 

INTERVALO COM POESIA  

 

Motivar os alunos, professores, colaboradores membros da comunidade de São Pedro a 

valorizar uma Motivar os alunos, professores, colaboradores membros da comunidade 

de São Pedro a valorizar uma das mais significativas áreas da literatura que é arte de 

compor e escrever versos, ou seja, a poesia. Na das mais significativas áreas da 

literatura que é arte de compor e escrever versos, ou seja, a poesia. Na proposta inicial 

do projeto, pretende-se que ele seja desenvolvido no decorrer de todo ano letivo. Assim 

como diz o título do projeto, espera-se realizá-lo nos intervalos dos cursos disponíveis 

na U.E. Ou seja, tanto no intervalo da turma do matutino, assim como do vespertino (no 

horário de almoço) e ainda, é tanto no intervalo da turma do matutino, assim como do 

vespertino (no horário de almoço) e ainda, é claro, no intervalo dos cursos técnicos do 

período noturno. Vale ressaltar, ainda, que muitos de nossos claro, no intervalo dos 

cursos técnicos do período noturno. Vale ressaltar, ainda, que muitos de nossos alunos, 

tem por cultura, participar de eventos de poesias que são propostos na cidade de São 

Pedro. A propósito, é um grande orgulho para os cidadãos locais ter como um de seus 

maiores expoentes o poeta parnasiano Gustavo Teixeira. Não podemos deixar de citar, 

também, que a U.E. 236 leva o nome do parnasiano Gustavo Teixeira. Não podemos 

deixar de citar, também, que a U.E. 236 leva o nome do poeta citado acima e desta 

maneira, o projeto justifica-se plenamente. 


