
 
 

1 
 

PLANO DE ESTUDO – LITERATURA – 2ª SÉRIE 
Professora Maria Elisa 

 
Orientações: Oi, queridos alunos! Respondam às questões no próprio caderno, elas serão vistadas e corrigidas 

posteriormente. Não é necessário imprimir este plano. Anotem as dúvidas para conversarmos em sala. Bons estudos! 
 
Atividades obrigatórias: 
 
A) Rever os principais conceitos do capítulo 4 – MODERNISMO EM PORTUGAL – destacando as informações 

que julgar mais relevantes. Esse capítulo já foi estudado por meio dos seminários apresentados em sala. É 
muito importante, também, que os grupos compartilhem os materiais que prepararam para as 
apresentações, inclusive entre as salas; 

B) Concluir os exercícios desse capítulo (p. 70 a 73) – essas atividades já foram iniciadas em sala; 
C) Assistir à vídeo aula do SAS sobre FERNANDO PESSOA, ORTÔNIMO E HETERÔNIMOS (tema do capítulo 5 

– Livro 2). O link é https://videos.portalsas.com.br/?video=167731836. 
D) Realizar todos os exercícios do capítulo 5 (Livro 2) – páginas 12 a 15 e anotar as dúvidas.  

 
Atividades opcionais (extras): 
 
a) Assistir à vídeo aula relativa ao Capítulo 6 - https://videos.portalsas.com.br/?video=169760597; 
b) Realizar os exercícios desse capítulo – páginas 26 a 31.  

 
Filme sugerido:  
 

O vento lá fora, direção de Márcio Debellian. 2014. Duração 64 minutos.  
 

 Atenção! Está mantida a nossa leitura obrigatória do 1º bimestre: QUARTO DE DESPEJO, de Maria 
Carolina de Jesus. 

 
Para entender o contexto da obra, assista ao vídeo “Quem foi Carolina de Jesus”, do Canal Curta -  o link é 
youtube.com/watch?v=6P_q9O3VtIU . 
 

 Atividade opcional: Produção de resenha crítica -  vale até 1,0 ponto de acréscimo na PB.  
 

Leituras sugeridas neste bimestre para a elaboração da resenha: 
- Mensagem (Fernando Pessoa) 
- O guardador de rebanhos (Alberto Caeiro) 
- Poemas de Álvaro de Campos  
- Poemas de Florbela Espanca  
- Triste Fim de Policarpo Quaresma (Lima Barreto) 
- Contos: Urupês e Negrinha (Monteiro Lobato) 
-Amar, Verbo intransitivo (Mário Andrade) 
- Macunaíma (Mário de Andrade) 
- Libertinagem (Manuel Bandeira)  
- Paulicéia Desvairada (Mário de Andrade) 
 
 
Orientações: Nome e série/ Título/ máximo 1 lauda /Digitado / Sem capa/ Fonte: Times New Roman 12 ou Arial 11/ 

• Entregar no dia da PB 
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