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“A existência do texto é silenciosa até que o leitor a leia [...] Todo o escrito depende
da generosidade do leitor.” 

 
Alberto Manguel (Une histoire de la lecture, 2000)

     Nossa primeira edição da Revista traz à luz a travessia da leitura.
Travessia significa passagem, caminho. Está implicado no ato da
travessia, o movimento, a ação do deslocamento. E mais, quem
atravessa um caminho nunca vai sozinho. Carrega sempre consigo suas
memórias. 
       Nesse sentido, convidamos você, escritor, a narrar suas memórias
de um modo literário, despertando as emoções,  compartilhando suas
lembranças de uma forma vívida. Tudo que você leu, tudo que você
viveu faz parte da travessia, do seu caminho.

INTRODUÇÃO

     A Revista Integra Conecta é um periódico semestral do Programa
Integra Educação Paraíba, o maior regime de colaboração do Brasil, da
Secretaria de Estado de Educação, da Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
       A Revista publica textos inéditos que reflitam sobre a linguagem e
o ensino, a partir de uma perspectiva inter/transdisciplinar, que visa o
acesso a conteúdos, a práticas docentes e textos originais por parte da
comunidade que compõe o Programa. 

Convidamos você, leitor, para compartilharConvidamos você, leitor, para compartilhar
conosco um poucoconosco um pouco    da travessia de suasda travessia de suas
leituras!leituras!



Enquanto você, professor, que deseja dialogar sobre aEnquanto você, professor, que deseja dialogar sobre a
travessia das leituras, pode contribuir através de suastravessia das leituras, pode contribuir através de suas
práticas inovadoras com resultados positivos na sala depráticas inovadoras com resultados positivos na sala de
aula, através de relato de experiência.aula, através de relato de experiência.  

Convidamos você estudante, a compartilhar conoscoConvidamos você estudante, a compartilhar conosco
suas experiências com a leitura e sair do anonimato dasuas experiências com a leitura e sair do anonimato da
sala de aula. Que tal encontrar um leitor para o seusala de aula. Que tal encontrar um leitor para o seu
texto?texto?

Por fim, você colaborador, poderá publicarPor fim, você colaborador, poderá publicar
artigo de opinião que verse sobre a temáticaartigo de opinião que verse sobre a temática
desta edição da Revista.desta edição da Revista.  

CONVITE



DIRETRIZES PARA AUTORES

Produção dos estudantes I (Ciclo de alfabetização): Textos
visuais – releitura de capas de livros, reconto em imagem, desenhos
de cenas de livros, de cenas da memória afetiva, produção coletiva
de gênero livre, mas dentro da temática da Revista. 

Produção dos estudantes II (Ciclo complementar): resenhas de
livros ou textos que marcaram o estudante no percurso leitor:
resumo, conto, crônica, fábula, apólogo, dentre outros, que versem
sobre a temática da Revista.
Produção dos professores (anos iniciais do ensino fundamental):
Relato de experiência com trabalhos realizados  na sala de aula,
tendo a  leitura como foco. 

Produção da equipe (formadores, assessores, coordenadores,
gestores, secretários de educação do Integra Educação Paraíba):
artigo de opinião sobre a temática desta 1ª edição.

A seguir, as diretrizes para os interessados em publicar trabalhos na
1ª edição da Revista Integra Conecta:  

SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS



Os trabalhos dos estudantes, professores e colaboradores devem 
ter a seguinte formatação: 

Formato: Digitados em Word for windows, fonte Times New Roman,
tamanho 12, com exceção das citações e notas (tamanho 10); espaço
simples entre linhas e parágrafos; espaço 1,5 entre partes do texto;
páginas configuradas no formato A4, sem numeração, com 2 cm nas
margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita. 

Elementos visuais: ilustrações, tabelas, gráficos, desenhos, quadros e
imagens devem seguir a norma da ABNT (com indicação de fonte
etc.). 

Extensão: Os gêneros textuais devem ter no máximo 2 páginas
(sejam as produções dos estudantes, professores ou equipe) e seguir
a estrutura composicional do gênero escolhido. 

FORMATAÇÃO

ORGANIZAÇÃO
A organização dos gêneros textuais deve obedecer à seguinte
sequência: 

TEXTO DO ALUNO: TÍTULO; NOME COMPLETO DO
AUTOR, ANO QUE CURSA, NOME DA ESCOLA, NOME DO
PROFESSOR ORIENTADOR, NOME DO GÊNERO TEXTUAL,
CORPO DO TEXTO. 

TEXTO DO PROFESSOR: TÍTULO; NOME COMPLETO DO
AUTOR, DISCIPLINA QUE LECIONA, NOME DA ESCOLA,
CORPO DO TEXTO.

TEXTO DA EQUIPE: TÍTULO; NOME COMPLETO DO
AUTOR, FUNÇÃO, CORPO DO TEXTO.



      Deixamos claro que a REVISTA INTEGRA CONECTA em
hipótese nenhuma aceita textos com conteúdo abusivo, como textos,
fotos e/ou vídeos que tenham caráter difamatório, discriminatório,
obsceno, ofensivo, ameaçador, vexatório, prejudicial, que contenha
expressões de ódio contra pessoas ou grupos, ou que contenha
pornografia infantil, pornografia explícita ou implícita, conteúdo que
possa ser danoso a menores, que contenha insultos ou ameaças
religiosas ou raciais, ou que incentive danos morais (incluindo os
corporais) e patrimoniais, ou que possa violar qualquer direito de
terceiro, notadamente os direitos humanos, informações difamatórias
e caluniosas ou que sejam contrárias à honra, à intimidade pessoal e
familiar ou à imagem das pessoas (inclusive de pessoa jurídicas,
entidades e organizações e ela equiparadas). No caso de fraude
comprovada ou de envio de texto que violem qualquer lei municipal,
estadual ou federal bem como aqueles que caracterizem cópia ou
plágio, os textos não serão aceitos para publicação na Revista. Todo
caso omisso será julgado pela Comissão Editorial da Revista.

SOBRE AS QUESTÕES ÉTICAS

ATENÇÃOATENÇÃO



Lançamento da chamada                                           24/09/2021

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser enviadas para
o seguinte  email:
revistaintegraconecta@gmail.com

CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Envio dos textos 25/09 a 25/10/2021

Avaliação 26/10 a 26/11/2021

Lançamento da Revista 17/12/2021


