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TAREFA Nº01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O declínio da literatura indica o declínio de uma nação. 

Johann Goethe 

 

 



CRIAÇÃO DE UM SÍMBOLO LITERÁRIO 

 

Objetivo: 

 

H09 Estabelecer relações entre imagens (fotos, ilustrações), gráficos, tabelas, infográficos e o 

corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas;  

• H10 Inferir tema ou assunto principal de um texto, estabelecendo relações entre 

informações pressupostas ou subentendidas;  

• H23 Identificar, em um texto, procedimentos explícitos de remissão ou referência a outros 

textos;  

• H35 Identificar uma interpretação adequada para um determinado texto literário; 

 

GERAL – REGULAMENTO 

 

O SÍMBOLO LITERÁRIO 

 O Objetivo da tarefa é acoplar o texto verbal por um não verbal, ou seja, o grupo deverá criar 

um símbolo literário que represente uma obra, um personagem ou um autor. 

 Deverá ser algo produzido com material reciclável; 

 O grupo deverá ambientar o símbolo, isto é, expor o símbolo nos espaços da escola, onde se 

passa o maior número de alunos. Ao lado do símbolo deverá ter uma pequena placa 

explicando o que é e o que representa. 

 Alunos de outras séries darão uma nota. 

 Fique atento ao prazo de entrega. 

 Deverá constar no CADERNO DE OURO tudo que foi conversado, planejado e executado para 

aquele símbolo, tal qual os estudos do autor, obra ou personagem. 

 A pontuação será dada de 0 a 100 e serão acumulados. Os 03 últimos na tabela serão 

desclassificados. 

- A pontuação dos classificados serão cumulativos ao da 2ª tarefa. 

- Vale até 7 mil Literoucos o trabalho que a quantidade deverá ser dividida entre os membros. 

 

Da organização 

Os grupos deverão escolher uma obra, um personagem ou um autor dos livros indicados do 

Regulamento Geral e construir com material reciclável um símbolo que represente um livro 

(história), ou um personagem ou um autor.  



O símbolo precisa ser confeccionado com materiais recicláveis e devem constar na placa de 

identificação os materiais utilizados. 

- A exposição será feita nos corredores do colégio (Hall do chafariz e do piso superior que 

contornam o vidro e unem aos corredores.  

- Não podem ser afixados nada nos vidros e na parede: a exposição do símbolo precisa ser 

pensada tal como a placa de esclarecimento do símbolo ao lado do objeto. Caso necessite 

colocar o símbolo em uma mesa, a equipe precisa providenciar. A escola não cederá este ano 

devido ao crescente número de alunos e carteiras contadas. 

- O tamanho do símbolo é livre 

 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

A placa precisa estar ao lado do símbolo. Em folha A4 e digitalizada (em norma padrão) 

Nela, precisa conter informações sobre o símbolo: 

- Nome do símbolo (escolhido por vocês) 

- Qual a relação do símbolo com a Obra – Personagem – Autor 

- Explicação da obra – personagem ou autor 

- Abaixo os materiais utilizados e o tamanho do símbolo. 

- Ao final – Nome do Grupo e a série 

 

O símbolo precisa ser exposto no próximo dia 10 de abril de 2019 no período da tarde. Entre 

os horário 14h às 17h.  

- Os alunos para expor o símbolo precisam estar uniformizados 

- Podem usar o celular para tirarem fotos 

- Se precisar de algum material, falar com o Prof. Deividi até o dia 07 de abril 

No dia da montagem: 

- O grupo verificará o melhor local para o seu grupo. Quem chegar primeiro no local, tem a 

prioridade da montagem.  

- Após expor o símbolo, verificar a limpeza (precisa deixar limpo) 

- O símbolo ficará exposto do dia 10 (montagem e no dia 11) para visitações.  

- O símbolo precisa ser recolhido no dia 12 de abril no período da tarde. Entre as 12h às 17h. 

Após este horário o grupo que não recolher perderá pontuação 

- O grupo que na montagem for repreendido por brincadeiras em excesso será retirado 

pontos.  


