Literatura e Expressões Artísticas
E.E. Amélia Massaro
Intervenção: “A culpa é das estrelas e Ponte para
Terabítia”
Autores e Executores: Cleide Carmino Cividatti e Vilma Maria de Almeida Guerra
Participantes: 3º série A e B - Ensino Médio
Justificativa
A relevância da ação ocorre por meio de uma Unidade Didática Temática que promove a conexão entre a literatura, arte e o cinema. A exploração das obras literárias “A CULPA É DAS ESTRELAS” e “PONTE PARA TERABÍTIA”
Para tanto, elegemos como objeto de estudo obras literárias contemporâneas que
possuem o potencial para despertar o interesse de jovens e adolescentes. O objetivo de desenvolver habilidades de leitura, não apenas do texto escrito, mas também do mundo das imagens. Estabelecemos uma relação entre as diversas linguagens e formas de leitura, ampliando o horizonte de experiências do aluno.
Objetivos
Identificar a ideia principal do texto.
Localizar informações explícitas e implícitas contidas no texto.
Apresentar aos alunos elementos de análise literária como: foco narrativo; enredo; espaço; tempo; características físicas e psicológicas; tipo de linguagem e reflexões sobre a obra lida.
Desenvolver a oralidade do educando, conscientizando-o a compreender a importância da leitura, utilizando-a em sua vivência diária, empregando os recursos extralinguísticos como entonação, expressão facial, corporal e gestual, pausas e outros.

Refletir sobre o tema contido na obra literária, relacionando-o com o
contexto atual.
Localizar informações implícitas no texto, posicionando-se argumentativamente.
Instigar o entendimento - reflexão e o uso das palavras em sentido conotativo.
Incentivar a percepção dos recursos – figuras de linguagem na leitura.
Utilizar, de forma intencional e consciente expressões faciais, corporais
e gestuais, entonação nas exposições orais, entre outros elementos extralinguísticos.
Período de Execução: Setembro e outubro
Obras utilizadas:
“A Culpa é das Estrelas” e “Ponte para Terabítia”
Linguagem artística explorada: Filmes
Ações/Construção/Desenvolvimento: escolha e leitura dos livros; exibição dos filmes, figurino, cenário e produção dos vídeos.
Recursos utilizados: livros e filmes
Avaliação: ao longo da execução dos projetos.
Link do vídeo no youtube:
https://youtu.be/d4ZkZ6B8-0s https://youtu.be/yYbJ8Ax8Kmw
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