MANUAL VISITAÇÃO ESCOLAR
FLIR – FEIRA DO LIVRO DE RESENDE
A quinta edição da FLIR, Feira do Livro de Resende, será realizada nos dias 06, 07, 08 e 09 de
junho de 2019, das 09h às 21h, na Área de Exposição de Resende-RJ, com acesso gratuito a todo
evento. A FLIR possui atividades para o público de todos os gostos e faixas etárias em diversos
espaços, contando com a participação de escritores e artistas regionais e nacionais, além da
divulgação e democratização do acesso a livros promocionais, criando um ambiente de trocas,
diálogos e aprendizados entre todos os presentes.
O objetivo da visitação escolar é aproximar os estudantes ao universo dos livros, estimulando o
hábito da leitura nas crianças e nos jovens.

COMO PARTICIPAR
Para melhor atender todas as escolas públicas e particulares na hora da visitação escolar, a
organização sugere que as escolas façam a inscrição dos alunos através do site
www.feiradolivroderesende.com ou pelo e-mail contato@lookmidia.com.br com as seguintes
informações:
- Nome da escola e a cidade onde localiza
- E-mail / Telefone
- Nome da pessoa responsável
- Quantidade de alunos
- Grau de escolaridade dos alunos (ensino fundamental 1 / ensino fundamental 2 / ensino médio /
curso superior)
- Dia da visitação
- Horário da visitação
Obs.: A entrada e estacionamento são gratuitos para todo o público.

ESPAÇOS NO EVENTO PARA VISITAÇÃO
Stands de divulgação e vendas de Livros: Espaço com editoras, livrarias e instituições do setor
literário e educacional. A organização sugere que os alunos tenham um valor mínimo de R$5,00
para que cada aluno consiga escolher e comprar pelo menos um livro no evento.
Flirzinha: Um espaço criado especialmente para as crianças, onde ocorrem apresentações
musicais, oficinas, teatros, contações de histórias, bate-papos com escritores mirins entre outras
atrações. Nesse espaço infantil acontecerão diversas apresentações curtas, para atender todas as
escolas.
Auditório literário: Espaço com palestras, oficinas e bate-papos. Esse espaço possui vagas
limitadas com apenas 35 cadeiras, portanto caso a escola queira participar de alguma programação
desse espaço com os alunos precisa fazer inscrição prévia.
Palco Cultural: Espaço com grandes apresentações culturais ligadas a literatura, como shows,
teatros, saraus e danças, onde os convidados especiais se apresentarão. Os lugares serão por ordem
de chegada.
Espaço do Escritor: Espaço com escritores regionais e nacionais onde as crianças e jovens poderão
conhecer os escritores. Nos quatro dias de evento, passarão 60 escritores por esse espaço.
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Exposições: Exposição do patrono homenageado Luiz Pistarini e exposições de variados temas.
Espaço Educacional: Espaço com escolas, faculdades, universidades, instituições educacionais,
agência de intercâmbio, cursos de idioma, informática, gestão entre outros, onde o visitante terá
acesso a testes vocacionais, espírito empreendedor, formação de conhecimentos e aos métodos de
ensino de cada expositor.
Planetário da Caravana da Ciência: Uma poderosa ferramenta para difusão da Astronomia. Tratase de uma semiesfera inflável, de 7 metros de diâmetro, capaz de receber 50 pessoas a cada 30
minutos. A atividade visa despertar a curiosidade para os aspectos relativos ao Universo e aos
temas básicos de Astronomia, como o conceito de constelação, a distribuição das estrelas e as
características dos planetas do Sistema Solar.

SEGURANÇA E CONFORTO
No dia do evento a organização contará com monitores para assessorar os professores e alunos.
Porém, para acompanhar a turma, sugerimos que a instituição de ensino destaque no mínimo 4
professores e/ou responsáveis para cada grupo de 40 alunos, para melhor comodidade.

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
O transporte e a alimentação para os alunos e professores das escolas serão de responsabilidade
de cada instituição agendada. No evento teremos praça de alimentação.

Programe-se para viajar pela história dos livros com sua turma!
Em breve programação completa no site:
www.feiradolivroderesende.com
Dúvidas e mais informações, entre em contato:
Amanda Elias
contato@lookmidia.com.br
(24) 3355 0066 / 98157 3041

AVISO
Os visitantes ficam cientes que, ao entrar no recinto onde realiza a 5ª edição da FLIR, fica
autorizado aos organizadores o uso de suas imagens pessoais captadas no evento, assim como
pessoas sob sua responsabilidade ou tutela legal para uso em todo e qualquer material destinadas
à divulgação do evento FLIR.
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