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COORDENAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCADIONAIS

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

CARAVANA DA POESIA VINICIUS DE MORAES

No âmbito educacional, e no que se refere às esferas jurisdicionadas à 

Secretaria de Estado da Educação, é de responsabilidade das escolas o ensino 

daqueles conteúdos disciplinares que garantam um aprendizado integral aos alunos 

e   que  lhes  permitam enfrentar  as  situações  cotidianas  apresentadas  pela  sua 

inserção  ativa  na  vida  social.  Isso,  quer  no  que  diga  respeito  à  sua 

profissionalização e ingresso no mundo do trabalho, ao uso adequado da língua 

vernácula, à sua localização geográfica, ao entendimento dos fatos históricos, etc. 

No entanto, a função da SEED, enquanto mantenedora do Sistema Estadual  de 

Ensino Público, não se resume a garantir, simplesmente, o repasse de conteúdos 

no interior das salas de aula. 

Nesse sentido, se faz necessário a articulação dos objetivos educacionais 

propriamente  ditos,  com  aqueles  oriundos  do  campo  da  cultura,  que  além  de 

possibilitarem um corte e entendimento dos conteúdos educacionais em sala de 

aula,  propiciam,  também,  o  conhecimento  e  a  valorização  das  manifestações 

culturais regionais. Dupla vantagem: além de reforçar o aprendizado em sala de 

aula, aproxima os alunos das comunidades onde estão inseridos.

Assim, é que se apresenta este projeto para a Caravana da Poesia, neste 

ano de  2013.   Potencializar  o  trabalho  no  interior  das  escolas,  fomentando um 

trabalho  multidisciplinar,  integrando  as  disciplinas  através  da  leitura  de  textos 

poéticos  e  da  frequentação  de  atividades  culturais  em  diversas  áreas  de 

conhecimentos artísticos, suprindo, assim, uma carência observável, principalmente 

nos pequenos municípios do interior do Estado, seria já uma justificativa plausível 
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para a sua implementação. No entanto, a realização do projeto da Caravana amplia 

estas perspectivas na medida em que, também, ao mobilizar desde o seu interior os 

espaços escolares,  permite  uma aproximação da escola  com a  comunidade.  E, 

acrescente-se, estas aproximações não se realizam, apenas, pelo viés da leitura, ou 

da frequentação cultural, mas entram, também, na seara da produção de textos: 

das recriações dos textos poéticos às criações próprias dos alunos, passando pelos 

textos formais que possibilitam a realização dos diversos trabalhos, tais os projetos, 

os  ofícios,  as  cartas  solicitando  a  ajuda  da  comunidade  escolar  na  forma  de 

patrocínio, doações de materiais, etc. 

A Caravana  se  institui,  então,  como  complementar,  fortalecedora,  do 

trabalho realizado pelos professores em suas respectivas salas de aula, podendo, 

então,  ser  concebida  como  um  plus na  educação  favorecido  pelas  energias 

culturais. 

A  obra  de  Vinicius  de  Moraes  é  internacionalmente  conhecida, 

contemplada na produção didática e acadêmica, favorecendo a comemoração do 

seu centenário por esta Secretaria, potencializando  a pesquisa literária e poética 

com significação e interpretação nas diversas formas de expressão cultural.

As atividades acontecerão, no primeiro semestre, no interior das duas mil 

e vinte e três escolas, e, no segundo semestre, em nove municípios dos Núcleos 

Regionais de Educação/NRE selecionados para receber os demais  23 NRE, de 

acordo com sua proximidade e número de escolas. Estes locais serão selecionados 

levando em conta sua infraestrutura para receber os participantes.

Estima-se o envolvimento indireto de toda a Rede Estadual de Ensino 

totalizando   um  milhão,  duzentos  e  oitenta  e  cinco  mil  e  vinte  e  nove  alunos 

matriculados,  e  setenta  e  quatro  mil,  quinhentos  e  oitenta  e  oito  professores, 

referente  ao  SAE-  2012.  E,  diretamente,  dois  mil  e  setecentos    professores  e 

profissionais da educação da Rede Estadual de Ensino, inscritos em oficinas; mil e 

duzentos alunos inscritos com  apresentações artísticas; e, aproximadamente, cinco 
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mil alunos e professores, convidados  para as atividades culturais, da cidade sede, 

para os nove  eventos realizados pela Caravana.

Com  uma  equipe  de  profissionais  nas  diversas  áreas  da  educação, 

somada ao talento artístico de cada um, a produção e execução da programação 

tem  em  vista  arregimentar  apresentações  artístico-culturais  caracterizadas  pela 

interatividade com o público, como palestras, debates, além das oficinas praticadas 

por  esses  mesmos  profissionais  e  por  profissionais  contratados,  entre  eles, 

escritores, poetas, músicos, cantores, compositores, atores, cineastas, entre outros, 

tudo em prol da formação do leitor, objetivando  uma atitude responsiva ativa em 

face da mobilização da poesia em intersecção com as demais linguagens artísticas.

Como  subsídios  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  pedagógicos-

culturais,  durante o período que antecede a passagem da Caravana da Poesia, 

serão enviados textos específicos escritos por especialistas, informações sobre o 

evento, bem como o Regulamento e forma de inscrição para a participação de cada 

agente de leitura, professores de Língua Portuguesa e Arte e pedagogos.

Programação 

O  evento  divide-se  em  ações  pedagógicas  e  culturais,  sendo  a 

programação  realizada,   para  efeitos  de  certificação  docente,  calculada  em 

dezesseis horas. 

No período  da manhã  os  trezentos  educadores  inscritos  por  etapa,  e 

outros participantes convidados, estarão no espaço cultural. No período da tarde, os 

educadores estarão distribuídos em 10 oficinas, no espaço da escola.

PERÍODO PRIMEIRO DIA SEGUNDO DIA

MANHÃ
das 08:00 às 
12:00 horas

Abertura – 20 min.
Apresentação de espetáculo poético-
musical sobre a obra do poético – 30 
min.
Palestra e reflexões com o palestrante – 
90 min.
Apresentação dos profissionais da 
Caravana – 40 min.

Abertura – 20 min.
Apresentação dos trabalhos pedagógico-culturais 
de alunos e professores – 03:40 horas
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TARDE
das 14:00 às 
18:00 horas

10 oficinas nas seguintes 
linguagens:
Contação de história;
Poesia 
Coreografias 
Crônica;
Musica;
Teatro e literatura;
Cinema e audiovisual;
História da literatura através de sonetos;
Biblioteca
Ensino da literatura na escola.

10 oficinas nas seguintes linguagens:
Contação de história;
Poesia 
Coreografias 
Crônica;
Musica;
Teatro e literatura;
Cinema e audiovisual;
História da literatura através de sonetos;
Biblioteca
Ensino da literatura na escola.

Das 17: às 18:00 Roda de conversa com verso e prosa Apresentação do resultados das oficinas

Cronograma de Execução

Divisão das etapas com base na proximidade dos Núcleos Regionais de 
Educação e número de escolas envolvidas.

DATAS POR 
ETAPA

CIDADE SEDE NÚCLEO 
REGIONAL

Nº DE 
MUNICIPI
OS

Nº de 
ESCOLA
S

ESCOLAS 
POR 
ETAPA

06 e 07 de agosto CURITIBA CURITIBA 1 153

PARANAGUÁ 7 58 211

13 e 14 de agosto QUATRO BARRAS ÁREA M. NORTE 14 94

ÁREA M. SUL 14 124 218

20 e 21 de agosto GUARAPUAVA GUARAPUAVA 8 53

PITANGA 7 32

IRATI 9 51

UNIÃO DA 
VITÓRIA

9 41

IVAIPORÃ 14 50 227

27 e 28 de agosto PATO BRANCO PATO BRANCO 15 73

FRANCISCO 
BELTRÃO

20 90

DOIS VIZINHOS 7 33

LARANJEIRAS DO 
SUL

14 50 246

10 e 11 de setembro TOLEDO TOLEDO 16 87

FOZ DO IGUAÇU 9 59

CASCAVEL 18 89 235
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17 e18 de setembro UMUARANA UMUARAMA 19 63

CAMPO MOURÃO 16 57

CIANORTE 12 31

GOIERÊ 9 31

 ASSIS 
CHATEAUBRIAND

7 30 212

24 e25 de setem. APUCARANA APUCARANA 25 90

PARANAVAÍ 21 45

LOANDA 12 27

MARINGÁ 16 60 222

08 e 09 de outubro LONDRINA LONDRINA 19 114

CORNÉLIO 
PROCÓPIO

18 69

JACAREZINHO 14 50 233

15 e 16 de outubro PONTA GROSSA PONTA GROSSA 11 109

WENCESLAU 
BRAZ

7 31

TELÊMACO 
BORBA

7 48

IBAITI 9 31 219

22 de outubro CURITIBA ENCERRAMENTO

TOTAL 2023

 Fonte: www4.pr.gov.br/escolas/numeros/index.jsp 
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