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Metodologia:  Para obter o resultado do desenvolvimento das atividades em
sala  de aula durante  a  pandemia  no 2º  bimestre,  a  princípio,  foi  realizada uma
tentativa de encontro online via Google Meet com alunos,  a fim de contextualizar o
desenvolvimento  do  projeto.  Após  isso,  os  alunos  que  frequentaram  a  escola
presencialmente, tiveram contato com o cronograma das oficinas e foi passado o
vídeo referente a vida e obra da autora. Em segundo, os alunos tomaram contato
com as obras literárias. Desenvolvemos a sugestão de oficina do site Livro Vivo e a
partir do “capítulo 7 – Fogo na Casa-Grande” debatemos para interpretar e discutir
sobre a temática da obra, bem como a subjetividade dentro da proposta da oficina.

Os  alunos (as)  do  Ensino Médio,  protagonistas  das  produções textuais  e
artísticas,  não  hesitaram  em  participar  da  atividade.  Produziram  também  uma
dramatização das produções da oficina. O aluno Juan Martins de Oliveira do 2° ano
C do Ensino Médio, estará disponível online durante o encontro com a autora e as
escolas, representando as turmas da escola Guimarães Júnior.  As perguntas serão:

 Jarid, a literatura estrangeira influencia a sua escrita? Se sim, qual literatura?

Classificação da produção: Apresentação teatral, vídeo e perguntas.
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