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Recado do professor: 
 

Queridos, acreditamos que, assim como nós, vocês estão sentido falta de nossa rotina escolar, nosso convívio. 
É tempo de refletir e adquirir novos hábitos.  
Que sejamos “lâmpada”, buscando a verdade e propagando esperança, como no texto que lemos em nossa 
avaliação de literatura. TUDO VAI PASSAR.  “Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei”.  
 
Aulas virtuais são, agora, uma realidade. Aproveitemos melhor nosso tempo. Vamos juntos! 

 
DISCIPLINA: LITERATURA 
Professores: Juliana (Paissandu), Suelen (Boa Viagem) e Rafaela (Caruaru). 
 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
CAP 2 – Introdução à arte literária: parte 2 
 
Leitura dos tópicos 
TOP1 – Intertextualidade: uma condição de imaginário para a criação literária – p. 508-511 
1.1 Paráfrase 
1.2 1.2 Paródia 
TOP2 – A organização do texto literário: verso, prosa e poesia visual – p. 515-519 
1.3 2.1 Tipos de estrofe e tipos de verso 
1.4 2.2 Poesia visual: os poemas sem verso 
 
Exercícios – p. 512-514 / 520-521 (tóp. 2) 
 
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
 
Análise do slides, presentes no portal do aluno. 
 
Considerar a intertextualidade presente nas propagandas abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=6CEjn64lFXw 
https://www.youtube.com/watch?v=2tKkjd199zo 
https://www.youtube.com/watch?v=PX-zTebECf8 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4FTSNvStbg 
https://www.youtube.com/watch?v=7Vn0ZyRJIOA 
 
Assistir ao seguinte vídeo, uma paródia que define o que seria a intertextualidade: 
https://www.youtube.com/watch?v=sEiGgu6NCkI 
 
Escutar a música Amor para recomeçar, de Frejat e ler o poema Desejo, de Victor Hugo. Identificar se a canção faz 
uma paráfrase ou uma paródia do texto original.  
 
Utilizar alguma estrofe de poemas de Paulo Leminski, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes ou Cecília Meireles como 
legenda de uma selfie tirada pelo próprio aluno. Não esquecer de acrescentar a hashtag #selfieliterariagge. Analisar, 
com isso, a estrutura do gênero poema. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6CEjn64lFXw
https://www.youtube.com/watch?v=2tKkjd199zo
https://www.youtube.com/watch?v=PX-zTebECf8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4FTSNvStbg
https://www.youtube.com/watch?v=7Vn0ZyRJIOA
https://www.youtube.com/watch?v=sEiGgu6NCkI
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Leitura dos tópicos 
TOP3 – As condições socioeconômicas e culturais de produção e circulação da literatura – p. 522-523 
Atividade extra: 
Organizas as ideias para o trabalho referente a AV2 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
https://youtu.be/VDfwlD139Es 
https://youtu.be/eIGqOsDfCzA 
 
 

https://youtu.be/VDfwlD139Es
https://youtu.be/eIGqOsDfCzA

