
2020 
LITERATURA



EIXOS TEMÁTICOS: 

imanência
(da metafísica: presença interior, qualidade do ser)

pertencimento
(da filosofia: crença subjetiva em uma mesma origem)

identidade
(da psicanálise: aquilo que nos faz únicos)

objetivo

A valorização da literatura a partir do texto ficcional, do poético e dos devires que margeiam e se 

conectam ao fruitivo dessa estética artística.



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

6º ANO

Tatiana
Hortência

Raíssa 

Bartolomeu 
Campos de 

Queiroz: 
palavras em 

imagens.

Bartolomeu 
Campos de 

Queiroz: 
palavras vivas

identidade

Identidade 
imanência

Textos de 
Bartolomeu Campos 

de Queiroz, 
pré-selecionados 

pelas professoras, 
serão transformados 

em uma releitura 
fotográfica feita 
pelos alunos. A 

proposta é que eles 
“transformem” as 

palavras em 
imagens que se 

relacionam com a 
temática dos textos. 

Contação de 
história: contação de 

contos de 
Bartolomeu Campos 

de Queiroz, 
pré-selecionados 
pela professora e 

bibliotecária Raíssa , 
serão preparados e 

contados por 
Raíssa.

26, 27 e 
28/10

30/10

horários das 
turmas do 6º 

ano



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

6º ANO

Programa 
Bilíngue
Danielle/ 
Rodrigo

Programa 
Bilíngue
Angela 

LA Detective - 
Philip Prowse

Oliver Twist 
(Charles 
Dickens)

Imanência

imanência
pertencimento

identidade

Debate: Reflexão 
sobre as atitudes de 
alguns personagens. 
“Os fins justificam os 
meios?” “certo x 
errado”. O quê você 
faria de diferente? 
Projeto: Reescrever 
a cena final do livro 
e ilustrar

Storytelling -através 
de desenhos, vídeos 
e áudio, os alunos 
irão compartilhar 
partes da história. 
( Through pictures, 
videos and audio, 
the students are 
going to share 
something from the 
story that was 
important to  them).

29/10

29/10

Realização 
durante a aula 

Durante o 
Hangout



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO DE 
COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

7º ANO
Marianna

Bruno 
Ângela 
Cíntia

Livros paradidáticos:

“O e-mail de 
Caminha” e

“Extraordinário”

imanência
pertencimento

identidade

Na atividade do 
primeiro livro será 

criado, pelos alunos, 
um instagram do Pero 
Vaz de Caminha com 
postagens dos alunos 
conforme a leitura da 

obra.
Para o segundo livro, 

teremos como 
convidados os pais da 

aluna Luana, do 
7ºano, o pai é 

psicólogo e a mãe 
psiquiatra, serão 

abordados temas do 
livro, como bullying e 
infância. Além disso a 
proposta para o livro é 

um podcast com 
mensagens positivas, 

tendo como 
público-alvo a 

comunidade escolar, 
após a leitura da obra.

30/10 11h10



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

7º ANO

Hortência

Livros paradidáticos:

“Extraordinário”

imanência
pertencimento

identidade

Os alunos farão uma 
leitura dramática 
cênica dirigida de 

trechos específicos  
do livro. 

Cada dupla deve 
escolher um trecho 
que evidencie os 
sentimentos de 
superação e de 

amor ao próximo 
para fazerem a 

atividade.  

Realização 
durante a aula

Rodrigo Livro paradidático: 
The well

Imanência/
identidade

A atividade consiste 
em uma escrita e 

discussão sobre os 
valores da vida. Se 

você  puder comprar 
tudo o que quiser, 
qual a sua lista de 

prioridades?

29/10
Realização 

durante a aula 



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO DE COMO 
SERÁ...

(Procedimentos, se haverá um 
produto ou não, convidados ou 

não…) 

DATA LOCAL\DATA

8º ANO

Fermín
Frente al espejo 

(livro paradidático)
imanência / 
Identidade 

“Frente al espejo” é um livro 
de Liliani Moraes, onde trata a 

vida de uma adolescente 
rejeitada por sua aparência, 

principalmente dentro da 
família porque sua irmã é 

totalmente oposta a ela.Será 
realizado um trabalho no 
Canvas onde os alunos 

realizaram cartazes contra o 
bullying geral. O trabalho terá 
a biografia da autora, livros 

associados com o tema, etc.

28/10 Realização 
durante a aula

Marianna
Cíntia 
Raissa 

Livro paradidático:

“O navio negreiro”

imanência
pertenciment

o
identidade

Os alunos vão construir dois 
pedlasts, um sobre a obra e 

outro sobre o autor. Além 
disso, vão participar de uma 

mesa redonda com 
convidados, uma delas é a 
bibliotecária Raissa, para 

discussão e exposição dos 
temas retratados e 

vivenciados até hoje a partir 
da obra lida.

29/10 8h



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

8º ANO Rodrigo
Hortência 

Livro didático: 
Frankenstein

imanência/ 
identidade

A atividade consiste 
de discussão sobre 

os "monstros"da 
contemporaneidade 
criados pela nossa 

civilização 
tecnológica e parte 

da turma 
apresentará 
escritoras 

esquecidas pela 
história. As 

atividades foram 
escolhidas pelos 
próprios alunos. 
Além disso, os 

alunos farão um 
trabalho de criação 

de imagens digitais a 
partir dessas 

escritoras 
apresentadas.

29/10



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

9º ANO Tony “A cura” imanência

Os alunos farão um 
sarau virtual com 

leitura e encenação.
Poema: “Feito do 

Tempo” (Waly 
Salomão)  /  Música: 
“Sagarra jo” (grupo 

Kalakan).
No dia 26, o vídeo 
feito pelos alunos 
será exibido na 
primeira aula da 

segunda-feira para 
todo o colégio, 

abrindo o evento.

28/10 12h às 13h



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO DE 
COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

9º ANO

Tony
Cintia pertencimento

Os alunos do Colégio 
Sagrado (Belo 

Horizonte) farão um 
encontro virtual com os 

alunos do 9º ano do 
Colégio Espírito Santo 

(São Paulo) para 
discussão do que têm 
em comum e diferente 
nas culturas dos dois 

estados.

12h às 13h

Rodrigo

Livro didático: 
coleção de 

contos lidos na 
segunda etapa

Identidade e 
pertencimento

Haverá uma 
apresentação de Urban 

Legends que criem 
uma intertextualidade 

com o livro lido e 
discussão dos mesmos 
como reflexo de uma 
identificação social no 

cerne das histórias 
contadas.

29/10 Rodrigo



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

1º SÉRIE Ângela Edgar Allan Poe pertencimento

“Animated Cover 
Collage” -  Após criar 

uma photo collage 
os alunos irão 

pesquisar conteúdo 
online pertinente ao 

conto escolhido.

26/10 8h

2º SÉRIE Marcus / Tony 
Tom / Carlucci

Pensando o 
humano: 

seminários 
“Homo Deus”

imanência
pertencimento

identidade

Seminários 
Temáticos Homo 

Deus ministrados em 
aula invertida: salas 
divididas em grupos 
de 6 (seis) alunos. 

(5,0 pontos em todas 
as disciplinas do 

projeto)

29/10
8h

(em todas as 
salas)



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

3ª SÈRIE

Tony 3º AULÃO identidade

A música como parte 
da formação da 

identidade cultural 
do Brasil

26/10 11H10

Cíntia 
Erika Vilas Boas

AULÃO 
TEMÁTICO

pertencimento
identidade

30 anos do ECA em 
2020 - DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS NO 
ANIVERSÁRIO DE 

30 DO ECA
(Eu gostaria que 

fosse proposto uma 
produção de textos 

final)

29/10 11H10



SEMANA DE LINGUAGENS 2020

SÉRIE PROF. TÍTULO DO 
TRABALHO

Eixo temático:
imanência

pertencimento
identidade
(1 ou mais)

PEQUENA DESCRIÇÃO 
DE COMO SERÁ...

(Procedimentos, se haverá 
um produto ou não, 

convidados ou não…) 

DATA LOCAL\DATA

3ª SÈRIE

Filipe e
Marcus

AULÃO 
TEMÁTICO pertencimento 70 anos da TV 

brasileira em 2020
27/10 11H10

Filipe e Carlucci AULÃO 
TEMÁTICO

imanência
pertencimento

identidade

Questões de 
linguagens 28/10 11h10

Mariane AULÃO 
TEMÁTICO pertencimento Literatura como 

identidade 30/10 11H10


