
 

PACKS - 2º BIMESTRE – 2017 

(PROJETO DE INCENTIVO À CULTURA) 

 

1. Opções de Leitura   
 Livro: “Contos” (Machados de Assis) – Somente os 1ºAnos; 

 Livro: “O Cortiço” (Aluízio de Azevedo) - Somente os 2º Anos; 

 Livro (Literatura Viva): “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “Capitães da Areia”, “Sagarana”, “Cidade 

e as Serras”, “Mayombe”, “Iracema”, “O Cortiço”, Claro Enigma”, “Vidas Secas”, “Negrinha” e “Lisbela 

e o Prisioneiro” - Somente os 3º Anos; 

2. Opções de Exposições e Teatros 

 Exposição: ”Avenida Paulista” (MASP até 28/05); 

 Exposição: “Vanguarda Brasileira dos Anos 1960 - Coleção Roger Wright” (Pinacoteca do Estado); 

 Exposição: “Arte no Brasil - Uma História” (Pinacoteca do Estado); 

 Exposição: “diário de Ryo Mizuno” (Museu Histórico da Imigração Japonesa); 

 Teatro: “Os Tr3s Porcos” (Espaço Cultural A Próxima Companhia - Rua Barão de Campinas) 

 Teatro: O “Senhor das Moscas”- Teatro Sesi na Av. Paulista (Entrada gratuita);  

 VI Colóquio Portinari “A questão das cotas raciais no Brasil: uma necessidade ou não? ” (Dia 12/06);  

 Teatro: “O Cortiço” (no Teatro M. D. Costa – passeio com a escola em 29/05); 

 Palestra: “A vontade de viver” (na escola – 19/05 – 13h30); 

 Free: Escolha qualquer evento cultural: teatro ou exposições que ocorram entre Maio e Junho/17. 
 

 
 

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. 


