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 O Combinando Palavras incentiva alunos, matriculados 
em escolas das redes particular, técnica, municipal e 
estadual, da cidade de Ribeirão Preto, à prática da leitura. E, 
ainda, auxilia o desenvolvimento em suas habilidades 
artísticas (música, dança e outros).
 
 Para o desenvolvimento, professores recebem oficina 
de didáticas pedagógicas e atualização na obra de determi-
nados autores brasileiros, como referência para trabalharem 
produções autorais dos alunos. Os trabalhos originados são 
apresentados ao escritor durante um encontro na Feira do 
Livro de Ribeirão Preto, promovendo, assim, o abraço de 
quem escreve com quem lê.

 O projeto é anual e acontece desde 2017. A 3ª edição, 
realizada na 19ª Feira, foi mais uma oportunidade para o 
estímulo à leitura e a formação de estudantes em leitores. O 
projeto diversifica a situação de aprendizagem e torna os 
alunos protagonistas na atividade, o que os leva à 
inquietações externalizadas através da arte autoral, 
eternizadas em forma de E-book.
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Produção 
dos alunos

Oficinas de 
formação

 O projeto Combinando 
Palavras oferece oficinas de 
preparação aos professores e 
coordenadores envolvidos, 
além de um acompanhamen-
to de perto durante todo o 
processo, desde a inscrição 
até  o dia do encontro durante 
a Feira do Livro.

 Dinâmicas em sala e 
estudo da obra do determinado 
autor como referência para a 
criação de produções autorais 
elaboradas em diversas 
vertentes artística.

Inscrição

Encontro com 
o autor

COMO FUNCIONA 

 Os professores das 
redes municipal e estadual 
de educação  se inscrevem 
no projeto e escolhem um  
dos escritores da edição.

 Encontro dos alunos com 
o escritor estudado, durante a 
FIL - Feira Internacional do Livro.



  

Levar o estudante para o vasto universo da 
palavra e mergulhá-lo nos infinitos caminhos da 
linguagem, possibilita descobertas e  o prazer 
da leitura. 

O projeto Combinando Palavras gera a 
percepção ampliada sobre cada autor escolhido 
e forma leitores. Nosso objetivo é que o projeto 
se estabeleça como uma ponte que liga o 
estudante ao conhecimento, transformando sua 
percepção de mundo e valores. 

Além disso, o contato que o projeto oferece 
entre estudantes e autores é uma vivência rica 
de significados. Uma experiência mágica que os 
transformam para sempre.



160 escolas 
participantes

21 escritores
 trabalhados 

21 mil 
estudantes 

atendidos

        236
professores envolvidos

Combinando Palavras - Sérgio Vaz

Co
mbinando Palavras - Fernando Bonassi

        Com
binando Palavras -Alunos
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14 cidades da região 
participam anualmente do projeto



EDIÇÕES ANTERIORES

2017

2018

2019

5 mil alunos   |     38 escolas    |    51 professores envolvidos    |    2 cidades participantes

8 mil alunos   |     66 escolas    |    103 professores envolvidos    |    11 cidades participantes

8 mil alunos   |     56 escolas    |     82 professores envolvidos    |    14 cidades participantes

Ignácio de Loyola Brandão Zuenir Ventura Luis Fernando Veríssimo Lya Luft Nélida Piñon Ricardo Azevedo

Alice Ruiz Cristovão Tezza Eliane Brum Elisa Lucinda Fernando Bonassi Marina Colasanti Pedro Bandeira

Estrela Leminski João Anzanello Carrascoza Marçal Aquino Marcelino Freire Sérgio Vaz Heloisa Prieto Ignácio de Loyola Brandão Renan Inquérito

GRANDES NOMES DA LITERATURA



PRÓXIMA EDIÇÃO
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LUIZ
PUNTEL

DANIEL
MUNDURUKU

SÉRGIO
VAZ

2021 8.500 mil alunos   |    60 escolas    |   80 professores envolvidos    |   14 cidades participantes

Parceiros envoldidos: Sesc - Ribeirão Preto, Diretoria de Ensino - Região de Ribeirão Preto, Secretaria Municipal da Educação, 
Educandário, ETEC - José Martimiano da Silva, Adevirp, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis



 

CLIPPING

 



VÍDEOS INSTITUCIONAIS

2017 https://www.youtube.com/watch?v=967vGFexMhg&t=25s

2018 https://www.youtube.com/watch?v=6NwN9yj6Er8

2019 https://www.youtube.com/watch?v=qSeJ1Jlk5YI
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CONTATO

Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto
CNPJ: 06.124.765/0001-10

Endereço: Rua Professor Mariano Siqueira, 81.
Ribeirão Preto - SP | CEP: 14020-188

(16) 3911.1050

contato@fundacaodolivroeleitura.com.br

Site www.fundacaodolivroeleiturarp.com


