
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
PROJETO: BATE-PAPO COM AUTOR

1. OBJETO:

Realização  do evento  Bate-Papo com Escritor,  com aquisição de livros  para
distribuição aos participantes.

2. NOME DO EVENTO: Bate-Papo com Escritor – Jessé Andarilho

3. LOCAL DO EVENTO: Local ainda a confirmar. Em local próximo ao Centro
de Itaboraí (Sem ônus para o município). 

4. DATA E HORÁRIO DO EVENTO: 
Horário: de 08h às 13h. 
Data a confirmar: 28 de novembro de 2019, na data da Feira do Livro.

5. PÚBLICO-ALVO: 200 alunos  pela  manhã - das  unidades  escolares  do
município  de  Itaboraí  que  possuem  sala  de  leitura,  além  de  professores  e
acompanhantes das escolas e assessores pedagógicos da SECTUR. 

6. SECRETARIA RESPONSÁVEL:  Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Turismo /Subsecretaria de Gestão e Ensino / Coordenação de Sala de Leitura
e Bibliotecas Escolares.

7. JUSTIFICATIVA:
É  indiscutível  que  a  leitura  contribui  fundamentalmente  para  a  formação
pessoal  e o aprendizado dos leitores.  No entanto,  o letramento literário vai
muito além da leitura de livros. Ele requer uma compreensão do universo da
Literatura que envolve a sua concepção, produção e circulação. Nesse sentido,
a aproximação do leitor com o escritor poderá contribuir para que o aluno e o
corpo  docente  desenvolvam  essa  percepção,  promovendo  um  maior
estreitamento com o processo de criação literária. Outro fator é a necessidade
de desmistificar a ideia do escritor de Literatura como um sujeito inacessível,
intocável, podendo assim vislumbrar a Literatura como uma possibilidade de
trabalho e/ou de investimento pessoal. Dessa forma, propomos o projeto Bate-
Papo com Escritor,  trazendo ao município autores consagrados da literatura
brasileira para interagirem com nossos alunos e professores.

8. OBJETIVOS: 
. Gerais
 Oportunizar  o  diálogo  entre  o  autor  da  obra  literária  e  o  seu  leitor,

aprofundando a compreensão da obra literária estudada. 
 Oportunizar a formação leitora desses sujeitos – professores e alunos da

rede.
. Específicos
 Disponibilizar  ao  aluno da sala  de leitura da  rede de Itaboraí  acesso ao

capital cultural, ou seja, ao livro de literatura infantil e juvenil.



 Dar  acesso  ao  docente  da  rede,  por  meio  do  contato  com  o  autor
homenageado,  a  possibilidade  de  aprofundar  seus  conhecimentos  e
alicerçar a sua prática docente com o trabalho didático-pedagógico com a
literatura.

9. PROPOSTA DE TRABALHO OU DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Bate-Papo com Escritor é um evento promovido pela Coordenação de Sala
de Leitura e Bibliotecas Escolares, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Turismo de Itaboraí. O evento é destinado a alunos e a professores da Rede
Municipal, atendendo as escolas em que há o docente de Literatura. Tal projeto
é desenvolvido em dois momentos: inicialmente, realiza-se o trabalho na escola
com a obra do escritor convidado e, em seguida, o encontro entre leitor e autor
para uma bela conversa sobre a obra estudada, culminando com a entrega dos
livros aos alunos, para a sessão de autógrafos do escritor. Em consonância com
os objetivos da Feira do Livro de Itaboraí, o Bate-Papo com o escritor estará
diretamente  ligado  à  programação  da  Feira  Municipal,  conforme
preestabelecido pelas equipes organizadoras e de acordo com a proposta de
trabalho  desenvolvida  nas  escolas.  Além  do  bate-papo,  podem  ainda,
dependendo das especificidades da obra/autor,  realizarem-se oficinas com o
público. Para tal, há a necessidade de se arcar com as despesas de material,
transporte, alimentação, estadia e/ou aquisição dos livros a serem trabalhados
pelas escolas, podendo se propor parcerias com as editoras.

10. INFRAESTRUTURA (SEM ÔNUS PARA A MUNICIPALIDADE):
 Aquisição de material descartável: 

. 05 pacotes com 100 unidades de copos descartáveis;

. 500 guardanapos.

11. SONORIZAÇÃO, MÍDIAS, FILMAGEM E FOTOGRAFIA: 
 Sonorização  interna  com  03  (três)  microfones  sem  fio  com  pedestais,  04

pontos de caixas amplificadoras, mesa compatível com saídas e entradas para
CD/DVD, USB/pendrive e instrumentos e técnico operador de som.(COM ÔNUS
PARA O MUNICÍPIO)

 Data show, telão e computador (da Subsecretaria de Programas e Projetos ou
solicitado  sob  empréstimo  das  Unidades  Escolares  –  SEM  ÔNUS  PARA  O
MUNICÍPIO).

 Serviço de fotografia e filmagem do evento (pela Assessoria de Comunicação
da Prefeitura - SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO)

12. MATERIAL IMPRESSO: 
 Confecção de 50 (cinquenta) convites, coloridos, em papel acetinado, medindo

10cm x 15cm, para distribuição aos convidados para o evento. (SEM ÔNUS)
 Aquisição de 200 EXEMPLARES DO LIVRO FIEL - DO AUTOR CONVIDADO PARA

O  BATE-PAPO  COM  AUTOR  2019  -  JESSÉ  ANDARILHO,  para  serem
autografados durante o evento específico, e distribuídos aos 200 alunos das
salas de leitura das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Itaboraí que
participarão do evento.(COM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO)

13. ALIMENTAÇÃO: 



 Pagamento  de  Almoço self  service  para  o  autor  convidado  e  sua  equipe
acompanhante (aproximadamente 06 pessoas), com acompanhamento de suco
ou refrigerante e sobremesa.(COM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO)

 Oferecimento de Café para 100 professores participantes durante  o evento,
contendo café, açúcar, adoçante, biscoitos doces, biscoitos salgados e água (02
galões). (COM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO)

 200 Lanches reforçados com sanduíche natural de frango e suco para os alunos
participantes do evento (Setor de nutrição da SECTUR - SEM ÔNUS).

 Disponibilização de 01 bebedouro múltiplo, com água filtrada, à disposição para
os alunos e professores convidados,  ou de 01 bebedouro elétrico individual
com 02 galões de 20 litros de água mineral. Os bebedouros serão das Unidades
Escolares ou de algum setor da SECTUR, adquiridos sob empréstimos.  (SEM
ÔNUS) 

14. TRANSPORTE:
 Ônibus da própria rota escolar  para trazer e buscar os alunos às escolas de

origem, dentro do horário de 08h às 13h. (SEM ÔNUS).
 Disponibilização de 01 automóvel  ou Van para buscar e levar o autor e sua

equipe, entre Rio de Janeiro e Itaboraí, no horário de 7h às 13h. (SEM ÔNUS)

15. RECURSOS HUMANOS: (SEM ÔNUS).
 Solicitação de parceria com a  Guarda Municipal e a equipe de trânsito para

suporte no deslocamento dos ônibus e segurança do evento.
 Cessão de dois  funcionários de apoio ASG para auxiliar na limpeza do espaço

cedido para a realização desse evento.
 Cessão de  duas merendeiras de escolas para a produção do lanche para os

alunos. 
 Equipe da SECTUR para apoio à realização do evento.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Entendemos  que  realizar  este  evento  é  disponibilizar  aos  nossos  corpos
discente  e  docente  um  contato  especial  com  uma figura  pública  da  esfera
artístico-literária  e inseri-los no ambiente  letrado,  com total  acesso ao bem
cultural, o livro de literário, representando um marco na vida desses alunos, em
especial, e professores, pois favorece a percepção de que o autor não é alguém
inacessível, e contribui para a formação leitora desse sujeito. O evento também
oportuniza a concepção da proposta da Feira do Livro que destina atividades
para os docentes e para os discentes com a leitura literária.


