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SUGESTÕES PARA A QUARENTENA

Anos Finais do Ensino Fundamental

SÉRIE TURMA 

6º ano 
EF 

 
 
 

601 
602 
603 
604  
605 

Livro
Jeremias Pele
Histórias em quadrinhos
Mônica”, há diversos gibis gratuitos)
Filme
Boxtrolls”; 
Podcast
“
Site
Souza Produções: 
http://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/ddr
msp.php
Turma da Mônica: 
http://turmadamonica.uol.com.br/home/
Cordéis
https://marianebigio.com/
YouT
“Histórias de empoderamento”
conta histórias”
(Cristiano Gouveia)

SÉRIE TURMA 

7º ano 
EF 

 
 
 

701 
703 
702 
704 
706 

Contos de Sherlock Holmes
(2) “As cinco sementes de laranja” 
(
holmes
epub
Con
Morgue” (link: 
https://www.lpm.com.br/artigosnoticias/arquivos/tril
ogia_poe_assassinatos.pdf
Série

SÉRIE TURMA 

8º ano 
EF 

 
 
 
 
 
 

801 
802 
803 
804 
805 

 

Livro
http://lelivros.love/book/baixar
cotidiano
Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=CvK7ibOyMeg
Vídeos sobre 
https://www.youtube.com/watch?v=YufygaaK5sE&f
eature=youtu.be
(Parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvGLQuw4GM
0&feature=youtu.be
Entrevista
(
1/Este
brasileira
Rede social
https://www.facebook.com/rodrigoyudihondaart/?ep
a=SEARCH_BOX
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SUGESTÕES  
Livros: Gente de estimação (Pedro Bandeira); 
Jeremias Pele e Laços (Graphic Novels da Panini); 
Histórias em quadrinhos (no aplicativo “Banca da 
Mônica”, há diversos gibis gratuitos).  
Filmes: (1) “O jovem prodígio T.S. Spivet”; (2) “Os 
Boxtrolls”; e (3) “Wall-E”. 
Podcast: Episódio “Cinema” do Programa 
“Maritaca” (Spotify).  
Sites: Projeto “Donas da rua”, da Maurício de 
Souza Produções: 
http://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/ddr-
msp.php 
Turma da Mônica: 
http://turmadamonica.uol.com.br/home/ 
Cordéis de Mariane Bigio: 
https://marianebigio.com/ 
YouTube: Playlists “Histórias clássicas” e 
“Histórias de empoderamento” do canal “Fafá 
conta histórias”; canal “Um conto que conta” 
(Cristiano Gouveia).  

 
 

SUGESTÕES 
Contos de Sherlock Holmes: (1) “A liga ruiva” e 
(2) “As cinco sementes de laranja” 
(https://elivros.info/livro/baixar-livro-sherlock-
holmes-obra-completa-arthur-conan-doyle-em-
epub-pdf-mobi-ou-ler-online) 
Conto de Edgar Allan Poe: “Assassinatos na rua 
Morgue” (link: 
https://www.lpm.com.br/artigosnoticias/arquivos/tril
ogia_poe_assassinatos.pdf) 
Série: “Sherlock” (Disponível na Netflix) 

 
 

SUGESTÕES 
Livro: O imaginário cotidiano (Moacyr Scliar) (link: 
http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-imaginario-
cotidiano-moacyr-scliar-em-pdf-epub-e-mobi/) 
Vídeo sobre o gênero textual crônica: 
https://www.youtube.com/watch?v=CvK7ibOyMeg 
Vídeos sobre fake news: (Parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=YufygaaK5sE&f
eature=youtu.be 
(Parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvGLQuw4GM
0&feature=youtu.be 
Entrevista com Rodrigo Yudi Honda: 
(https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/0
1/Este-artista-pinta-cenas-corriqueiras-da-vida-
brasileira) 
Rede social de Rodrigo Yudi Honda: 
https://www.facebook.com/rodrigoyudihondaart/?ep
a=SEARCH_BOX 

; 
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SUGESTÕES PARA A QUARENTENA

Anos Finais do Ensino Fundamental

SÉRIE TURMA 

9º ano 
EF 

 
 
 
 

901 
902  
903 

Conto
família” e 
Entrevista
realidade/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

904 
906 

Vídeos
inspirados no poema de C
https://www.youtube.com/watch?v=CTTr69Gy0v0
(2)
no poema de João Cabral de Melo Neto
 https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw
(3)
Fagner
https://www.youtube.com/watch?v=TMxpeEnJIzU
Filmes
https://www.youtube.com/watch?v=9xvcLSj
(2
https://www.youtube.com/watch?v=3bEqLKK
(3)
cordel, sobre a vida de Lampião
https://www.youtube.com/watch?v=PXa3eYOh96I
Sites
https://www.revistabula.com/7668
poemas
(2) 
https://www.culturagenial.com/leminski
poemas/
(3
https://faciletrando.wordpress.com/category/analise
poemas
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SUGESTÕES 

Contos: (1) “Felicidade clandestina”, (2) “Laços de 
família” e (3) “A legião estrangeira” (Clarice Lispector);
Entrevista: http://rascunho.com.br/fabulador-da-
realidade/ (entrevista com Jorge Miguel Marinho) 

Vídeos: (1) E agora, José. Música e desenho animado 
inspirados no poema de Carlos Drummond de Andrade
https://www.youtube.com/watch?v=CTTr69Gy0v0;  
(2) Morte e vida Severina, desenho animado inspirado 
no poema de João Cabral de Melo Neto 
https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw;  

(3) Motivo, poema de Cecília Meireles musicado por 
Fagner 
https://www.youtube.com/watch?v=TMxpeEnJIzU 
Filmes: (1) Slam resistência. Documentário sobre slam
https://www.youtube.com/watch?v=9xvcLSj-ICo; 
2) Noel Rosa: o poeta do Brasil. Documentário 

https://www.youtube.com/watch?v=3bEqLKK-q8k; 
(3) Cangaceiro. Desenho animado usando literatura de 
cordel, sobre a vida de Lampião 
https://www.youtube.com/watch?v=PXa3eYOh96I 
Sites: (1) Revista Bula 
https://www.revistabula.com/7668-os-melhores-
poemas-de-cecilia-meireles/; 
(2) Cultura Genial 
https://www.culturagenial.com/leminski-melhores-
poemas/; 
3) Faciletrando. Análises de poemas 

https://faciletrando.wordpress.com/category/analise-de
poemas-de-vinicius-de-moraes/ 

 

(Clarice Lispector);  

. Música e desenho animado 
Drummond de Andrade 

esenho animado inspirado 

. Documentário sobre slam 

. Desenho animado usando literatura de 

de-
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SÉRIE TURMA 

1ª 
série 
EM 

1101 
2102 
1103 
2104 
1105 
2106 
1107 
2108 
1109 

SÉRIE TURMA 

2ª 
série 
EM 

1201 
1203 
1207 
2202 
2204 
1205 
2206 
2208 
1209 
2210 

SÉRIE TURMA 

3ª 
série 
EM 

1301 
2302 
1303 
2304 
1305 
2306 
1307 
1309 
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SUGESTÕES 

Contos: Seleção de contos em pdf, organizada 
pela professora Priscila (ver anexo).  

 
 
 

SUGESTÕES 

Conto: “Lia Gabriel” (Conceição Evaristo) 
Filmes: “Amor e inocência”, “Orgulho e 
preconceito”, “Razão e sensibilidade”, 
“Inocência”, “Iracema” e “O guarani” 

 
 
 

SUGESTÕES 

Textos teóricos: (1) “Anatomia do fanatismo e 
do ódio” (George Orwell): 
https://www.eurozine.com/george-orwell-
anatomia-do-fanatismo-e-do-odio/; e 
 (2) “A pátria entre paródia, utopia e melancolia” 
(Berthold Zilly): 
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/vi
ew/230 
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A equipe de Português do Proeja conversou e optou pelo não envio de atividades pedagógicas no período de 
quarentena. Em resumo, entendemos que o atual momento exige prioridade em outras demandas na vida e 
na família de nossos alunos, de todos nós. Além disso, também n
marcante desigualdade social colocada entre os que poderiam ter acesso às ferramentas digitais e os que 
não têm. Esses foram os principais pontos em que sustentamos nossa decisão.
 
Que possamos logo voltar com saúde e segurança às atividades. Até breve!
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Português do Proeja conversou e optou pelo não envio de atividades pedagógicas no período de 
quarentena. Em resumo, entendemos que o atual momento exige prioridade em outras demandas na vida e 
na família de nossos alunos, de todos nós. Além disso, também nos preocupamos em não reforçar a já 
marcante desigualdade social colocada entre os que poderiam ter acesso às ferramentas digitais e os que 
não têm. Esses foram os principais pontos em que sustentamos nossa decisão. 

segurança às atividades. Até breve! 
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