
Semana Literária Semana Literária Semana Literária Semana Literária ----    2012012012018888    

“Eu “Eu “Eu “Eu li, gostei e indico a vocêli, gostei e indico a vocêli, gostei e indico a vocêli, gostei e indico a você!!!!””””    

De 17 a 20De 17 a 20De 17 a 20De 17 a 20    de abril de abril de abril de abril     

Descrição Descrição Descrição Descrição ddddasasasas    atividades a serem realizadas e ocupação datividades a serem realizadas e ocupação datividades a serem realizadas e ocupação datividades a serem realizadas e ocupação de espaçoe espaçoe espaçoe espaço....    

� ProjetoProjetoProjetoProjetos Literárioss Literárioss Literárioss Literários::::        ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição    a partir dos livros adotados por série neste a partir dos livros adotados por série neste a partir dos livros adotados por série neste a partir dos livros adotados por série neste 

bimestre.bimestre.bimestre.bimestre. 

1º ano: 1º ano: 1º ano: 1º ano: “O homem que amava caixas“O homem que amava caixas“O homem que amava caixas“O homem que amava caixas”  Stephen Michael King. 
� O amor demonstrado através de caixas.   
� Como posso demonstrar amor através de atitudes. 

Sugestão de decoração: Caixas e outros objetos produzidos pelos alunos. 
2º ano: “O que não tem preço”2º ano: “O que não tem preço”2º ano: “O que não tem preço”2º ano: “O que não tem preço” Jonas Ribeiro 

� Saúde 
� Família 
� Educação  
� Amigos 

Sugestão de decoração: Uma cédula gigante e sobre ela os temas divididos por turma com 
produção dos alunos. Dividir os temas entre os professores. 

3º ano:3º ano:3º ano:3º ano:    ““““A caminho da escola”A caminho da escola”A caminho da escola”A caminho da escola”    Rosemary McCartneyRosemary McCartneyRosemary McCartneyRosemary McCartney    
� O que enfrento para ir à escola. (Palavras-chave e caminho no chão) 
� O valor da educação para mim. (Palavras-chave) 
� Desafios da educação no Brasil. (Imagens de revistas, internet) 

 Sugestão de decoração: Os subtítulos citados acima e as produções, coletivas ou 
individuais. Trabalhar com palavras-chaves, produzir com os alunos. Digitar em A3. 
Desenhar um caminho no chão com estas palavras em direção a escola. 

4º ano: “4º ano: “4º ano: “4º ano: “O JO JO JO Julgamento do Chocolate”ulgamento do Chocolate”ulgamento do Chocolate”ulgamento do Chocolate”    Alexandre de Castro GomesAlexandre de Castro GomesAlexandre de Castro GomesAlexandre de Castro Gomes    

  A defesa do chocolate. (Listar pontos de abordagem do livro, criar a figura do advogado, 
elementos da defesa, termos jurídicos, órgãos públicos de defensoria...) 

� A acusação do chocolate. .(Listar pontos de abordagem do livro, criar a figura do promotor, 
elementos da acusação, termos jurídicos, órgãos públicos como o Ministério Público...) 

� Os desafios da boa alimentação. Montar um cardápio com a nutricionista da cantina. 
Pirâmide Alimentar.  
Sugestão de decoração: A roupa preta do juiz. O martelo. Uma caixa representando o 
chocolate e uma cesta de frutas e legumes. A pirâmide alimentar. 

5º ano: “O perfume do mar” 5º ano: “O perfume do mar” 5º ano: “O perfume do mar” 5º ano: “O perfume do mar” Jonas RibeiroJonas RibeiroJonas RibeiroJonas Ribeiro    
� Como vejo o mundo a partir de meus olhos. 
� Como pessoas com limitações são incluídas. 
� Como eu participo no processo de inclusão. 

Sugestão de decoração: Visita da tradutora em Braille (marcar com a coordenação), óculos 
vendados para percepção pelo tato. Providenciar objetos em uma caixa sensorial para 
realizarem a identificação. Solicitar uma bola com guizo com Kátia.  Livros em Braille para 
manuseio do público. Frasco de perfume, conchas do mar... 

 



 
� Projeto “O livro mais lido do mundo:  a Bíblia.” Projeto “O livro mais lido do mundo:  a Bíblia.” Projeto “O livro mais lido do mundo:  a Bíblia.” Projeto “O livro mais lido do mundo:  a Bíblia.” Exposição da Bíblia em tamanho grande 

para manuseios e leitura dos alunos.     
� Trabalhar nas aulas de    Ensino Religioso o tema proposto: a Bíblia. Pode ser com gincanas sobre 

os livros do Novo e Velho Testamento, versículos mais lidos, quantidade de Bíblias vendidas ao 
longo dos anos, parábolas mais conhecidas e outros.    
    

� Projeto Caixa BíblicaProjeto Caixa BíblicaProjeto Caixa BíblicaProjeto Caixa Bíblica    ----    Eu leio e cresço em sabedoriEu leio e cresço em sabedoriEu leio e cresço em sabedoriEu leio e cresço em sabedoria.a.a.a.    Uma caixa com abertura central e 
vários versículos bíblicos dentro dela. Se possível, com formato de uma Bíblia. Pedir que os alunos 
leiam estes versículos e devolvam à caixa. Deixá-la exposta no pátio durante toda semana. 

 
� ProjetoProjetoProjetoProjeto    ‘A Bíblia no lar‘A Bíblia no lar‘A Bíblia no lar‘A Bíblia no lar”. Exposição dos cadernos e dos mascotes para manuseio dos pais. 

    
� Projeto Projeto Projeto Projeto Ampliando meu Vocabulário em Inglês. Ampliando meu Vocabulário em Inglês. Ampliando meu Vocabulário em Inglês. Ampliando meu Vocabulário em Inglês. Capas dos livros literários em Inglês. 10 

palavras serão retiradas de cada livro literário e expostas no mural.  
 

� Indicação LiteráriaIndicação LiteráriaIndicação LiteráriaIndicação Literária    da Sala de Leitura: da Sala de Leitura: da Sala de Leitura: da Sala de Leitura: Usar painéis com bolsões, colocar os livros 
indicados e a sinopse de cada um. Projeto sala de Leitura. 

 
 

� Exposição da Sociedade Bíblica no pátio externo. Exposição da Sociedade Bíblica no pátio externo. Exposição da Sociedade Bíblica no pátio externo. Exposição da Sociedade Bíblica no pátio externo. Venda de livros de 11h às 18h30.        
    

� Exposição Exposição Exposição Exposição de livro da distribuidora Arcode livro da distribuidora Arcode livro da distribuidora Arcode livro da distribuidora Arco----IIIIris,ris,ris,ris,    no pátio externo. Venda de livros.no pátio externo. Venda de livros.no pátio externo. Venda de livros.no pátio externo. Venda de livros.    
    

� PPPProgramaçãorogramaçãorogramaçãorogramação    
� 16-4:::: Decoração do espaço. Usaremos seis painéis articulados de três partes e um painel em 

formato de livro (usado em 2017). Um livro gigante pendurado no teto (próximo às filas). Apoio 
de dois membros da equipe de limpeza na montagem. Duas mesas grandes para exposição de 
livros da distribuidora Arco-íris e Sociedade Bíblica na área externa. 
Duas mesas grandes para a capelania (exposição da Bíblia).    Caixa de som e microfone. 

 

� Solicitação de divulgação:  Impressão das fotos das capas dos livros em A2 colorida. 

Elaboração de uma arte com o tema: Eu li, gostei e indico a você!”Eu li, gostei e indico a você!”Eu li, gostei e indico a você!”Eu li, gostei e indico a você!” 

Temporada de Leitura 2018.    De 17/4 a 20/4.  Ensino Fundamental 1. 
Divulgação na TV, no site e no face. 
 

� Cantinho da Leitura (no recuo da parede), montado pela Mariana, Sala de Leitura. Plantas, 
puffs, painéis com livros. 

 
� 17171717----4444::::  Doação de livrosDoação de livrosDoação de livrosDoação de livros    para Projeto Social em Ceilândia. ““““Li, gostei e Li, gostei e Li, gostei e Li, gostei e quero abençoarquero abençoarquero abençoarquero abençoar    

você!você!você!você!” ” ” ” Receberemos em sala os livros que serão doados a um orfanato. 
 

 
� 18181818----4:4:4:4:  Contação de Contação de Contação de Contação de hhhhistória e teatroistória e teatroistória e teatroistória e teatro com Niedja. Auditório Éber Vasconcelos, às 11h e 

14h. 

 
� 19191919----4:4:4:4:  História com Mariana, Sala de Leitura.História com Mariana, Sala de Leitura.História com Mariana, Sala de Leitura.História com Mariana, Sala de Leitura.  Horário do recreio.    

    

� 20202020----4444: Contação de HContação de HContação de HContação de Hhhhhstóriastóriastóriastória com os amigos da história. Auditório Éber Vasconcelos, às 9h 

e 14h. 



    

� Agenda Agenda Agenda Agenda de  visitação dos  pais ao projetode  visitação dos  pais ao projetode  visitação dos  pais ao projetode  visitação dos  pais ao projeto    
� Participação dos pais e/ou responsável na Temporada de Leitura - 2018 com visitação ao pátio da 

escola e visualização dos materiais produzidos para exposição. 
 

Dia Turno Horário Turma 

19/4 – 5ª feira Matutino 11h30 1º ano A 

2º ano A 

3º ano A 

4º ano A 

5º ano A 
Dia Turno Horário Turma 

20/4 – 6ª feira Matutino 11h30 1º ano B 

2º ano B 

3º ano B 

4º ano B 

5º ano B 
 

Dia Turno Horário Turma 

19/4 – 5ª feira Vespertino 17h30 1º ano C e D 

2º ano C e D 

3º ano C 

4º ano C 

5º ano C 

Modelo de decoração proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Livro do 1º ano 
 
 
 
 
 
 
 
Livro do 2º ano 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livro do 3º ano 
 
 
 
 
 
 
 
Livro do 4º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livro do 5º ano 
 


