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APRESENTAÇÃO 

O projeto Urumajó de todas as palavras 2021 – Revisitando as histórias d’Urumajó 

apresenta-se como uma proposta socioeducativa de incentivo e valorização da leitura e da 

produção escrita no contexto do município de Augusto Corrêa/PA. Parte do princípio de que a 

linguagem é um ato comunicativo de produção humana, pois não há sociedade sem 

linguagem1. Por essa compreensão, neste projeto, propõe-se trabalhar o Imaginário 

Urumajoense como lugar e espaço da produção escrita e da leitura. Essa perspectiva nos 

direciona para a ideia da apropriação da língua – o aspecto social da linguagem, como 

instrumento de interação e manifestação material e abstrata que se concretiza em produções 

empíricas, tais como os gêneros textuais2. Sendo assim, a contextualização sociohistórica e 

cultural do referido município é tomada como eixo de referência para o incentivo e 

valorização da leitura e da escrita a partir de quatro categorias: o mito, a lenda, a memória e 

a lembrança como potências do conhecimento humano que podem ser materializadas através 

da linguagem escrita na perspectiva de se revisitar, apresentar e catalogar as histórias contadas 

e faladas pelo “Povo Urumajoense”, muitas vezes guardadas nas lembranças e memórias e no 

imaginário da “nossa gente”. 

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação SEMED, órgão vinculado a 

Prefeitura municipal de Augusto Corrêa/PA, através do departamento pedagógico e da 

Coordenadoria de Referência em Ações de Incentivo e Valorização do Livro e Leitura, propõe 

na perspectiva de seu Plano de Ação - o Projeto de incentivo a leitura e a produção textual – 

Urumajó de todas as palavras 2021 - Revisitando as histórias d’Urumajó comtemplando 

ações de acesso ao livro, inclusão social, construção da cidadania e valorização da cultura 

local através da pesquisa, da leitura e da produção escrita. 

Esta iniciativa contará com o apoio da Secretaria de Cultura, desporto, juventude e 

lazer-SECULT e Biblioteca Pública Municipal – Antônio Coutinho de Campos-BPMAC, que 

funcionam como disseminadoras da Cultura ao canalizar práticas sócio culturais e educativas 

no contexto do referido município. Nesse sentido propõe-se também despertar o sentimento 

de pertencimento à terra natal – “Urumajó, O Nosso Recanto de Amor” como forma de 

contribuir para as produções escritas locais para a descoberta e a transformação do mundo 

através do livro, da leitura e da produção textual possibilitando nesse contexto a inclusão 

 
1 Kristeva, 1969. 
2 Bakhtin, 1979. 
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social e a construção de cidadãos éticos e compromissados com o desenvolvimento da 

educação e da cultura do município de Augusto Corrêa/PA. 

2 JUSTIFICATIVA 

A transformação do mundo através do livro e da leitura começa pela difusão e 

compartilhamento de metodologias de formação e mediação da leitura e da escrita de forma 

dialógica. A leitura, um dos caminhos que nos levam à várias descobertas; a escrita a 

materialização do que se descobriu; o livro um dos instrumentos de ação e reflexão para que 

ocorra a transformação do “nosso” mundo. Essenciais para a transmissão de valores, 

fundamentais para a construção da cidadania, a leitura, a escrita e o livro contribuem para o 

desenvolvimento da educação e da cultura do sujeito em processo de formação. Nesse sentido, 

frisa-se que educação e cultura são duas instâncias muito relevantes na construção da 

personalidade humana, pois nelas se concretiza o conhecimento, o desenvolvimento cognitivo 

e a identidade do ser humano. 

Mas qual o sentido da leitura? A leitura é antes de tudo um objeto de ensino. E é 

também um objeto de aprendizagem. Contudo, para que se torne objeto de aprendizagem é 

necessário que exerça um papel social, que tenha sentido no ponto de vista do educando, o 

que significa entre outras reflexões, que a leitura deve cumprir uma função social para a 

realização de um propósito que o educando deverá conhecer, valorizar e desenvolver. No 

sentido de aprimorar seus conhecimentos e concretizar suas ações tendo como ponto de 

partida – a pesquisa escolar. 

Sabe-se que a leitura possibilita, ao educando, maior interação com a linguagem 

escrita, torna possível a construção de seu vocabulário e enriquece seu léxico, os educandos 

aprendem e adquirem novos conhecimentos e passam a desenvolver com mais competência 

sua capacidade de se expressar e se comunicar com outros em convívio social. Ressalta-se 

ainda que é por meio de ações arte/educativas que o educando amplia sua capacidade de 

compreender sua realidade fazendo das novas descobertas ferramentas para transformar o 

próprio mundo podendo materializar suas reflexões através da escrita. 

Nessa perspectiva, entende-se que a leitura é um “descortinar” de saberes, que 

proporciona ao indivíduo novas sensações e experiências direcionando-o a repensar e a 

refletir sobre as ações do futuro, pois acredita-se que a leitura possui esse poder transformador 

de capacitar o educando a interagir melhor, por meio da fala, da língua e da linguagem com 

outros indivíduos em sociedade. Por isso, corrobora-se que tornar o ato de ler e escrever um 
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instrumento de conhecimento e transformação do mundo é instigar no educando a prática 

social da leitura e da escrita, para que o mesmo possa superar suas reais necessidades de 

aprendizagem, vencer as dificuldades e transformar o próprio espaço através do conhecimento 

adquirido e conquistado. 

Portanto, este projeto renova o compromisso de tornar possível o acesso ao livro, à 

leitura, à pesquisa e à produção escrita como ferramentas de aprendizagem, pois o ato de lê e 

escrever são duas portas pelas quais podemos dar início a essa grande jornada fazendo do 

tripé Educação – Cultura - Interação, a ferramenta necessária para promover a descoberta e a 

utilização da leitura e da escrita como prática de transformação social e cognitiva. 

4 OBJETIVO GERAL: 

✓ Incentivar a formação de leitores e escritores do município de Augusto Corrêa através 

da leitura e da produção escrita. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

✓ Potencializar a leitura e a produção escrita no contexto dos espaços escolares por meio 

de ações de incentivo à leitura e a escrita. 

✓ Despertar o sentimento de pertencimento à terra “Urumajoense” como forma de 

contribuir para a descoberta e transformação do mundo através do livro, da leitura e da 

produção textual. 

✓ Revelar poetas, poetisas, narradores e narradoras Urumajoenses. 

✓ Catalogar textos narrativos e poéticos que façam referência a Urumajó e ao município 

de Augusto Corrêa-PA. 

✓ Possibilitar a inclusão social e a construção de cidadãos éticos e compromissados com 

o desenvolvimento da educação e da cultura no município de Augusto Corrêa-PA. 

✓ Estimular a leitura dos mais diversos gêneros textuais, sobretudo o poético e o 

narrativo. 

✓ Impulsionar a produção de textos poéticos e narrativos na comunidade Urumajoense. 

✓ Inserir o educando no contexto da literatura amazônica e nacional através da 

mobilização pela leitura e produção escrita. 

5 METAS 

Pretende-se atingir: 

- 90% do total de educandos da rede pública municipal de Augusto Corrêa-PA. 
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- 20% da população geral do município de Augusto Corrêa-PA. 

6 ESTRATÉGIAS E AÇÕES: DESCRITIVO 

O PROJETO URUMAJÓ DE TODAS AS PALAVRAS 2021: REVISITANDO 

AS HISTÓRIAS D’URUMAJÓ 2021 tem como objetivo central - incentivar a formação de 

leitores e escritores através da leitura e da escrita e terá como foco a aprendizagem do 

educando por meio do incentivo a leitura e da produção textual como estratégias de interação 

do processo ensino aprendizagem dentro da dinâmica deste projeto. Sendo assim, propõe às 

escolas da rede municipal de Augusto Corrêa/PA o desenvolvimento de algumas atividades 

pedagógicas que poderão ser realizadas nos espaços escolares. Logo, Gestores, Docentes, 

Coordenadores e Responsáveis por Salas de Leitura poderão apropriar-se deste projeto para 

desenvolver suas atividades pedagógicas focando na aprendizagem do educando como forma 

de construir novos conhecimentos e motivá-los na realização de pesquisas escolares, 

produzirem textos e sentirem-se motivados à participar do concurso municipal de poesias e 

narrativas o - 1º Prêmio Urumajó de literatura com suas produções escritas originais. 

Nessa dinâmica de atividades a proposta é fazer com que cada escola possa incentivar 

seus educandos a praticarem leitura e produção escrita, por isso a participação e contribuição 

de todos e de todas será fundamental para a realização e execução do projeto entorno dos 

gêneros textuais propostos – O Poético e O Narrativo. Cabe lembrar que cada nível e 

modalidade de ensino deverá desenvolver, dentro da proposta do projeto, o conteúdo indicado 

na grade curricular linguagens e suas tecnologias. 

A equipe pedagógica e o corpo docente das escolas poderão articular com a 

coordenadoria de referência à leitura e a escrita suas ações e estratégias para incentivar a 

leitura e a escrita durante a etapa de atividades escolares. – por exemplo a realização da 

semana da leitura. 

O próprio docente poderá incentivar seus educandos a pesquisar sobre mitos, lendas e 

histórias contadas e faladas dentro do imaginário Urumajoense para desenvolver uma ou mais 

produções textuais - poética ou narrativa, que poderá valer como atividade escolar e assim 

poderão orientar os educandos em suas pesquisas e produções textuais. - é necessário fazer o 

educando compreender cada gênero textual - esclarecer o que é um conto (narrativa) e o que é 

um poema ou poesia, esclarecer mito e lenda e explicar o que são memórias e lembranças. 

Adentrar no contexto dessas proposições requer do docente um estudo mais aprofundado, daí 

a relevância das formações continuadas para esses profissionais. 
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O desafio é fazer com que os educandos (as) elaborem uma produção voltada ao 

contexto Urumajoense ficando a cargo do mesmo optar pelo gênero poético ou pelo gênero 

narrativo em que poderá desenvolver uma produção voltada ao contexto do município de 

Augusto Corrêa-PA, de acordo com a temática: Mitos e lendas do imaginário Urumajoense; 

Memórias e lembranças: histórias do tempo presente. 

A partir do mês de agosto de 2021 as escolas do município de Augusto Corrêa serão 

convidadas para participarem do projeto de incentivo a leitura e a escrita e também do 

concurso municipal de poesias e narrativas - 1º Prêmio Urumajó de literatura, com 

Regulamento a ser recebido via e-mail ou whatsApp. Lembrando que tudo estará disponível 

para acesso no site da prefeitura Municipal de Augusto Corrêa-PA. : 

https://augustocorrea.pa.gov.br 

Sendo assim, esta proposta estender-se-á também para a realização do Concurso 

municipal de poesias e narrativas Urumajoenses denominado 1º Prêmio Urumajó de 

Literatura. Este certame será uma das etapas do referido projeto e será destinado ao público 

estudantil (6º ao 9º ano), e comunidade em geral, no intuito de revelar poetas, poetisas, 

narradores e narradoras e a catalogação de textos narrativos e poéticos que façam referência 

aos mitos, lendas e histórias que compõem as memórias e lembranças do imaginário 

Urumajoense no contexto do município de Augusto Corrêa-PA. 

No período de agosto a setembro, a SEMED, por meio da Coordenadoria de 

Referência em Ações de Incentivo e Valorização do Livro e Leitura estará realizando 

atividades socioeducativas através de formação continuada, oficinas de leitura e sarais, em 

parceria com o departamento pedagógico e escolas municipais divulgando, promovendo e 

realizando ações de incentivo à leitura e a escrita nas escolas do município. 

Sendo assim, antecedendo a etapa final do projeto, que será a publicação de duas obras 

escritas: uma de poesias e outra de narrativas, as escolas em parceria com a coordenação do 

projeto poderão promover atividades e eventos internos, a fim de incentivarem seus 

educandos à leitura e a produção escrita. Além disso, como forma de valorizar as produções 

locais e integrar a comunidade extraescolar, a coordenação do projeto estará realizando o 

concurso de poesia e narrativas para estudantes e demais interessados no referido concurso, 

como forma de valorizar os poetas do município como forma de interação 

educação/comunidade. 

O concurso de poesia e narrativas está previsto para o dia 17 de dezembro de 2021, e 

poderá ser realizado em praça pública, dependendo do quadro da covid-19, em que serão 

https://augustocorrea.pa.gov.br/
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apresentados os semifinalistas das duas categorias e escolhidos os vencedores do 1º Prêmio 

Urumajó de Literatura através de suas respectivas declamações, narrações e produções 

textuais. A produção textual estará voltada para o gênero poético e narrativo, em que o 

participante produzirá um texto original e autêntico com base nas seguintes subtemas: Gênero 

poético - “Mitos e Lendas do Imaginário Urumajoense”; Gênero narrativo – “Memórias e 

Lembranças: histórias do tempo o presente”. Portanto o candidato poderá optar por uma 

das temáticas propostas para desenvolver seu texto com base nas estórias faladas e contadas 

que permanecem “vivas” no imaginário do povo Urumajoense. Após o concurso de poesias e 

narrativas os textos serão catalogados e organizados para publicação de uma nova obra 

literária voltada ao contexto de Augusto Corrêa-PA, como forma de se manter presente o 

sentimento de pertencimento à terra natal. 

Ressalta-se que no concurso de poesia e narrativas haverá duas categorias: a 

Estudantil e a Livre, em que poderão participar respectivamente os estudantes do ensino 

fundamental (alunos do 6º ao 9º ano), e demais pessoas de nível médio ou superior 

interessadas no concurso, desde que resida no município de Augusto Corrêa-PA. 

Sendo assim, os textos selecionados nas escolas e os textos dos candidatos da 

categoria Livre (pessoas das comunidades em geral do município de Augusto Corrêa) deverão 

ser enviados até o dia 29 de outubro de 2021 à coordenação do concurso em endereço 

indicado no regulamento. Portanto todos os pré-candidatos passarão por seleção e avaliação, 

para que suas produções escritas sejam consideradas semifinalistas ao concurso municipal de 

poesia e narrativas. Dessa forma, cada candidato ou candidata deverá produzir um texto 

poético ou narrativo que faça referência à cidade dos coqueiros – Urumajó ou ao município 

de Augusto Corrêa-PA, dentro do tema gerador do projeto – Revisitando as histórias d’ 

Urumajó! 

Os candidatos selecionados participarão de uma oficina de declamação e narração, 

pois deverão defender suas produções no dia da final do concurso em 17 de dezembro 2021. 

Cada candidato concorrente será avaliado por uma comissão julgadora específica, que 

escolherá as cinco melhores produções escritas através de critérios específicos: declamação, 

narração, adequação ao tema, adequação ao gênero, poeticidade, sentimento de 

pertencimento e valorização da cultura local, escolhida pela comissão organizadora do 

evento. Em síntese, a final do concurso ocorrerá em praça pública no horário das 17 às 22 hs 

com a entrega de prêmios aos vencedores. 
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Portanto, o candidato interessado deverá desenvolver uma produção textual autêntica e 

original, fazer sua inscrição na Biblioteca Antônio Coutinho de Campos (presencial), na 

Secretaria de Cultural do município ou enviar por e-mail disponível no edital postado no site 

da prefeitura municipal de Augusto Corrêa-PA no período de setembro a outubro. Os 

semifinalistas do concurso serão avisados pela coordenação. Lembrando, que as escolas, os 

pais ou o próprio candidato poderá, mediante apresentação de documentos oficiais realizar sua 

inscrição. O regulamento do concurso estará disponível a todos os interessados na pagina 

oficial da prefeitura municipal de Augusto Corrêa-PA, no endereço eletrônico: 

https://augustocorrea.pa.gov.br 

CRONOGRAMA 

ETAPAS DO PROJETO DESCRITOR DAS AÇÕES E ESTRTÉGIAS 

ABRIL/MAIO - 1ª ETAPA Elaboração do projeto 

JUNHO – 2ª ETAPA 
Revisão do projeto e busca de parcerias 

AGOSTO, SENTEMBRO - 3ª 

ETAPA – FASE DE DIVULGAÇÃO 

E INÍCIO DA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES 

- Lançamento e divulgação do projeto; convite às escolas - 

redes sociais, banners, cartazes, flyers, e carro volante. 

AGOSTO A SETEMBRO 4ª ETAPA atividades escolares 

- realização e execução do projeto entorno dos gêneros textuais 

propostos – poesia e narrativa. 

- Formação continuada para docentes e responsáveis por salas de 

leitura 

- realização de sarais 

- realização de oficinas 

- culminância das atividades escolares - realização da semana da 

leitura – evento escolar 

SETEMBRO A OUTUBRO 5º 

ETAPA 
Inscrições para o concurso municipal de poesias e narrativas 

Urumajoenses. Período 01 de setembro a 22 de outubro 2021. 

NOVEMBRO 6ª ETAPA - Seleção dos semifinalistas do concurso – 

categoria estudantil e categoria livre – comissão 

organizadora 

17 DE DEZEMBRO DE 2021 – 

7ª ETAPA 
- Realização do concurso municipal de leitura e 

produção textual - 1º Prêmio Urumajó de 

Literatura. Virtual ou presencial 

DEZEMBRO 8ª ETAPA - Catalogação e organização dos textos para 

publicação 

DEZEMBRO 9º ETAPA 

PLANEJAMENTO PARA 

PUBLICAÇÃO DAS 

COLETÂNEAS  

- Criação do projeto gráfico, revisão textual, 

formatação, impressão, publicação e lançamento - 

prevista para o próximo aniversário do município. 

 

https://augustocorrea.pa.gov.br/

