
 

 

 

 

 
                                        DISCIPLINA: Redação/Literatura/História da Arte             
Ano/Série: 3ª Série Ensino Médio 

 ( x ) ATIVIDADES DIVERSAS       (     ) RECUPERAÇÃO 

PERÍODO:   31/03 à 07/04                Prof.: Valdson Tolentino Filho 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Serão contempladas uma atividade interdisciplinar entre as seguintes disciplinas: 
Literatura, Redação e História da Arte.  

Plantão de dúvidas 
Data: 31/04, toda a manhã. 
Data: 06 e 07/04, toda manhã. 
Canal: À disposição dos alunos para tirar dúvidas, via ClassApp ou Whatsapp, pelo período da 
manhã.  

 
 
 

Material a ser encaminhado pelo aluno 
 

06/04:Trabalho, em arquivo Power Point (slide), com o tema “Meu Futuro em jogo: e agora?”, 
que deverá ser enviado por e-mail. 

 
 
 
 

 
Data Objeto do conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 

01/04 

Explicação sobre o Projeto 
Interdisciplinar com o tema 
“Meu Futuro em Jogo: e 
agora?” 

Este momento será para explicar 
como será o Projeto ““Meu Futuro 
em Jogo: e agora?” O objetivo deste 
projeto é unir três áreas do 
conhecimento 
(Literatura/Redação/História da 
Arte) na elaboração de um trabalho 
em slide, Power Point, e pode ser em 
dupla, abordando os seguintes 
assuntos: 
 
* Qual a definição de futuro? 
* Pesquise 5 
frases/pensamentos/aforismos 
sobre Futuro, de filósofos e 
pensadores e registre-as.  
* Quais seus maiores sonhos e 
medos para o seu futuro? 
* Para o futuro que você espera ter, 
a pessoa que você é hoje conseguirá 
chegar lá? Por quê? 
* Qual a definição de Utopia e 
Distopia? 
* O que seria um futuro distópico? 
* Vendo pelo atual momento em que 
estamos vivendo, você vê que tipo 
de futuro surgir? 
* Como imagina a arte e a literatura 
daqui 100 anos? 

Internet 
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  



* O cinema é um tipo de arte que 
pode ajudar as pessoas a lidar com 
as angústias que assolam a cada um 
de nós em tempos de isolamento? 
Explique.  
* Pesquise e liste 3 livros que tratam 
de futuros distópicos (nome, autor e 
o enredo da cada um). 
* Pesquise duas imagens de obras de 
arte, seja de qual época for, que 
represente: I – Seu ideal de futuro. 
II – Seu maior medo para o futuro. 
* Imagine-se daqui 50 anos. Escreva 
uma carta para você, nos dias de 
hoje? O que VOCÊ, 50 anos à frente, 
diria para VOCÊ hoje?  
 
SUGESTÃO: Cada asterisco pode se 
tornar uma lâmina, ou mais, do 
slide. Não se esqueça de ilustrar bem 
o trabalho. 

06/04 

       Plantão de Dúvidas  
Recebimento do trabalho 
ESCLUSIVAMENTE pelo e-mail: 
prof.valdson@yahoo.com.br  

 
Internet 
 
 

07/04 
       Plantão de Dúvidas 

Estarei à disposição dos alunos para 
dirimir quaisquer tipos de dúvidas ou 
questões envolvendo os trabalhos.  

 
Internet 
 

 


