
RESENHAS DE QUARENTENA LANÇA  

SÉRIE VOZES DO HUMAITÁ II 
Nova série apresenta vídeos enviados pela comunidade escolar 

 

O Projeto Resenhas de Quarentena, realizado pela Equipe de Português do Campus Humaitá II, 

busca criar um espaço de trocas afetivas dentro da comunidade escolar por meio da literatura. 

Nossa proposta é gravar vídeos com leituras de obras literárias que nos tocam de alguma forma 

e compartilhar no blog do colégio. Em cada episódio, trazemos um vídeo com os professores da 

equipe apresentando suas leituras, que são complementadas com um podcast, no qual as obras 

são discutidas por especialistas da casa e convidados externos. Iniciamos com a Série Palavras 

Pretas, abordando obras de autoria negra. A série já conta com quatro episódios e em breve 

lançará o quinto, sobre Machado de Assis. 

Desde o início do projeto, convidamos os integrantes da comunidade escolar para também 

gravarem seus vídeos literários com obras de sua preferência e compartilharem conosco. E com 

enorme alegria, constatamos que as pessoas estão começando a participar. Assim, além de 

darmos continuidade às Palavras Pretas, lançamos uma nova série, chamada Vozes do Humaitá 

II, para apresentarmos os vídeos que estamos recebendo do público. 

No primeiro episódio da Série Vozes do Humaitá II, 

trazemos o vídeo da Alice Rossi, aluna do sexto ano, 

que apresenta sua leitura do livro Uma princesa 

nada boba, de Luiz Antonio, com lindas ilustrações 

feitas por ela. Assistam! A história é emocionante e 

recomendável para todas as idades.  

E aguardem ainda um novo vídeo, que estamos 

preparando com carinho para divulgar em breve. 

As Vozes do Humaitá II ecoam e aquecem o espaço de espera das 

Resenhas de Quarentena. Ansiamos pelo momento em que nos abraçaremos novamente. Até 

lá, participem deste e de outros projetos da escola, façam suas atividades remotas, cuidem de 

si e dos seus e cultivem sempre a esperança. Estamos juntos, galera! Até breve! 

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM! 
Todas e todos da comunidade escolar 

do Campus Humaitá II que quiserem participar 

– estudantes, responsáveis, familiares, professores, 

gestores, técnicos, terceirizados – 

podem enviar seus vídeos literários para o e-mail 

resenhas.de.quarentena@gmail.com. 
Os vídeos devem estar em formato MP4 

e durar em torno de 5 minutos.  
Escolha seu livro favorito, use sua criatividade, 

produza seu vídeo, envie para nós 
e venha fazer parte desta roda de leitura e afeto! 

Ficaremos muito felizes em receber vocês!  

 JUNTE-SE ÀS VOZES DO HUMAITÁ II   
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