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APRESENTAÇÃO 

O Projeto Poesia sem fronteiras consiste na 

realização de um conjunto integrado de ações 

ligadas à produção e difusão literária, 

envolvendo estudantes do colégio Estadual 

Ánisio Honorato Godoy, no município de Serra 

do Ramalho-BA. A partir da realização de um 

diagnóstico prévio, seleção de estudantes e 

realização de oficinas de formação poética, 

será editado um livro com os melhores textos 

produzidos pelos próprios discentes da 

comunidade acadêmica e local. Essas ações 

terão caráter lúdico, no sentido de motivar o 

maior número de estudantes possível a 

participar do processo de produção literária. 

Serão trabalhadas poesias em verso e em 

prosa. Ao longo do projeto, serão promovidos 

espaços de interação entre a comunidade 

acadêmica do IF Baiano e da escola palco do 

projeto, mediante saraus, oficinas artísticas e 

de entretenimento, no sentido de estimular a 

criatividade, a leitura e, sobretudo, a escrita. 

Espera-se, portanto, a construção de 

conhecimento no campo da linguagem, tendo 

a atividade criadora da poesia como a mola 

propulsora. 

 

OBJETIVO 

Geral: Proporcionar um espaço de 

formação e experimentação literária, tendo a 

poesia como o instrumento dialógico, capaz de 

aproximar o IF Baiano da comunidade.  

Específicos: Fomentar práticas de 

leitura e escrita entre os participantes; 

Promover saraus literários, recitais e oficinas 

artísticas; colaborar para uma escola cada vez 

mais agradável e acolhedora; Despertar o 

interesse pela literatura, sobretudo a arte 

poética; Reconhecer os poemas em suas 

diversas formas; Familiarizar estudantes à 

escrita de autores  consagrados no campo da 

literatura infanto-juvenil; Proporcionar um 

ambiente de interação entre diferentes grupos 

de alunos; Exercitar a escrita poética a partir 

da elaboração de um livro de poesias.  

 

PÚBLICO-ALVO 

Instituições Governamentais Estaduais. 

AÇÕES PREVISTAS 

● Planejamento dos encontros através de 

reunião da equipe.  

● Divulgação do projeto e mobilização 

dos participantes. 

● Inscrição dos participantes. 

● Realização de oficinas e encontros 

formativos.  

● Confecção do livro de poesia em oficina 

específica. 

● Sarau literário para finalização do 

projeto.  

 


