
Abertura 

 

O evento será aberto com uma belíssima 

apresentação musical do Coral do Humaitá II 

pelo Augusto Ordine, professor do 

Departamento de Educação Musical e 

Regente do Coral de Estudantes do Humaitá. 

 

Autores convidados 

 

 

 

 

 

 

 

por Space Operas e civilizações 
extraterrestres. Lançou recentemente a 
Editora Astarte para continuar publicando 
seus livros de forma livre e independente do 
monopólio das grandes editoras e 
distribuidoras de livros. Publicou diversos 
contos em antologias onde a brasilidade e as 
assombrações populares são sua marca 
registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e Poemas cariocas 2012 (Ibis Libris, 2012). 

Em 2013, publicou seu primeiro livro de 

poemas, Olho nu, pela editora Verve. A partir 

daquele mesmo ano passou a coordenar o 

sarau DA boca para fora, na Casa da Leitura, 

dentro do Proler (Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura). Poemas que que desisti 

de rasgar é o seu segundo livro.  

 

 

 

 

 

 

filmes antigos e seriados Zumbis. Leitora 

voraz e eclética, tem sempre em sua 

cabeceira livros de Stephen King, Fernando 

Sabino, Nelson Rodrigues, Martha Medeiros e 

Sophie Kinsella. É mestre em sofrência e 

doutora em conselhos amorosos que, claro, 

não se aplicam a sua vida. Gika vive no Rio 

com seus pais, um irmão mais novo e sua filha 

peluda chamada Frida Maria, adotada há 5 

anos. Possui mestrado em Letras pela UFRJ, 

divide seu tempo entre as salas de aula do 

Colégio Pedro II e a escrita. 

 

 

 

  

 

 

flauta de papel, voltado para a publicação de 

textos literários produzidos pelos estudantes 

em práticas de escrita criativa. O selo conta 

com duas publicações, da série Na Lida da 

Escrita: o primeiro, fruto das oficinas literárias 

Ato Zero, Transescritas e Fanfics de Harry 

Potter; e o segundo, de cartas literárias, 

produzidas nas aulas de Português.  

 

Gika Mendonça 

é carioca, 

professora de 

espanhol, autora, 

roteirista, 

devoradora de 

chocolate 

amargo, viciada 

em café forte, 

David Cohen é 

poeta e advogado. 

Alguns de seus 

poemas já foram 

publicados em 

antologias literárias 

como 10 vezes 

literatura (Litteris 

Editora, 1999) 

Barbara Garrett 

além de escritora é 

professora de 

inglês e advogada. 

Fã de ficção 

científica, sua 

trilogia Abdução 

retrata bem o seu 

fascínio 

Ana Bernardes, 

é professora de 

Português e 

Literaturas no 

Campus Humaitá 

II e membro do 

Nupell. Coordena 

o selo editorial 



 

 

Convidado Especial 

 

 

 

 

 

falando sobre sua experiência no processo 

criativo de suas poesias além de selecionar 

algumas para recitá-las. 

 

 

 

 

Após a apresentação dos trabalhos 

dos escritores, o público poderá interagir com 

os mesmos fazendo perguntas.  Na 

sequência, a biblioteca fará, de forma lúdica, 

um sorteio de brindes ao público presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento em comemoração ao 
Dia Nacional do Livro 

Os palestrantes além de apresentarem suas 

experiências, irão abordar temas relacionados 

ao processo de criação, destacando as 

principais etapas, desde as ideias, a escrita, a 

produção até a publicação final, despertando 

e/ou incentivando novos leitores e possíveis 

escritores. 

Os escritores falarão também sobre a 

sensação e a satisfação ao ver sua obra sendo 

apreciada pelos leitores. 

 

A biblioteca disponibilizará uma mesa de 

livros “pegue e leve” aos convidados 

presentes. São livros que já existem no 

acervo, exemplares duplicados. 

 

 

 

 

COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITÁ II 

Biblioteca Prof. João Baptista de Mello e Souza 

 

Encontro literário em comemoração 

ao Dia Nacional do Livro. 

 

 

Mediação:  

Professora e escritora Gika Mendonça 

 

Dia 30/10/2019 

Local: Biblioteca do Campus Humaitá II 

Horário:  16 h 30 min. 

 

 

Fórum Interativo: 
perguntas e 
respostas 

 

Lucas 

Nascimento da 

Silva, cursa o 

primeiro ano do 

ensino médio no 

Campus Humaitá 

II (turma 3101), 

contribuirá com o 

evento 


