
 

PACKS - 1º BIMESTRE – 2017 

(PROJETO DE INCENTIVO À CULTURA) 

 

1. Opções de Leitura   
 Livro: “Auto da Barca do Inferno” (Gil Vicente) – Somente os 1ºAnos; 

 Livro: “Dom Casmurro” (Machado de Assis) - Somente os 2º Anos; 

 Livro: “Macunaíma” (Mario de Andrade) - Somente os 3º Anos; 
 

2. Opções de Exposições e Teatros 

 Exposição: “Arte no Brasil” (Pinacoteca – Centro de SP); 

 Exposição: “Trabalho e Escravidão” (Museu Afro Brasil - Parque do Ibirapuera); 

 Exposição: “Anita Malfatti: 100 anos de Arte Moderna" (no MAM até 30/04); 

 Exposição: “Agostinho Batista de Freitas” (no MASP – Av. Paulista); 

 Exposição: “É como dançar sobre a arquitetura” (no Instituto Tomie Ohtake); 

 Exposição: “Silvio Santos Vem Aí” (no MIS até dia 12/03); 

 Feira do Livro do Instituto Educacional Portinari “A Língua Portuguesa” (Dia 08/04); 

 V Colóquio Portinari “Sucesso nos estudos: como obter o máximo do seu potencial? ” (Dia 27/03);  

 Teatro: “O Auto da Barca do Inferno” (no Teatro M. D. Costa – passeio com a escola em 13/03); 

 Teatro: “Aprendiz de Feiticeiro” (no Teatro Safra de Sab. e dom com desconto no Catraca Livre); 

 Free: você pode escolher qualquer evento cultural de teatro, exposições, etc de 2017.  
 

 
 

Orientações Gerais para os PACKs 2017 

a) Neste bimestre você precisa escolher os itens mínimos abaixo:  

 01 (um) Itens nos livros originais (veja as indicações acima);  

 06 (seis) Itens nas Exposições (veja as indicações acima);  

b) Confeccionar os relatórios dos Livros e das Exposições escolhidas, seguindo as orientações abaixo: 

I. Os relatórios dos livros devem seguir o seguinte roteiro:   
1° fase – Resumo Geral do livro escolhido (enredo); 

2°fase – Descrição dos principais personagens do Livro escolhido; 

3° fase – Análise de entendimento da obra (mínimo 15 linhas). 

Obs.: A ausência de qualquer uma das fases acima anulará automaticamente o PACK, sendo 

obrigatório o anexo dos livros originais dentro do trabalho.  
 

II. Os relatórios das exposições devem seguir o seguinte roteiro:   
1° fase – Tema da Exposição Escolhida e seus principais objetivos; 

2° fase – Análise de entendimento da exposição (mínimo 15 linhas). 

Obs.: A ausência de qualquer uma das fases acima anulará automaticamente o PACK, sendo 

obrigatório o anexo dos Ingressos / Folders originais dentro do trabalho.  

III. Junte todos os relatórios manuscritos, os respectivos ingressos e os livros dentro de um saco 

plástico (tamanho A4) e acrescente uma capa com o título “Projeto de Incentivo à Cultura ”. Não 

se esqueça de relacionar na capa todas as atividades escolhidas e deixar lacrado. 

IV. Não serão aceitos livros em pen-drive ou qualquer disco móvel.   

V. O PACK somente será considerado COMPLETO, se conter rigorosamente todas as etapas 

anteriores, qualquer ausência anulará automaticamente a atividade. 

VI.  Após autenticação será acrescido 01 (um) ponto bônus na nota Avaliação Global do Bimestre. 


