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Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a 

vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas (como a dança 

e a arte de representar) entretêm. A primeira, porém, afasta-se da vida por 

fazer dela um sono; as segundas, contudo, não se afastam da vida 

- umas porque usam de fórmulas visíveis e portanto vitais, outras porque 

vivem da mesma vida humana. 

Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história 

do que nunca foi e um drama é um romance dado sem narrativa. Um 

poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que 

ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. 

 

 

Fernando Pessoa 
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METODOLOGIA 

Como a leitura de livros clássicos e contemporâneos que se conectam no tempo e espaço 

estão sendo cada vez menos lidos, além da música que dialoga com a Literatura, o projeto vem 

a contribuir por uma busca de descobertas e encanto pelas artes em geral. 

O Jantar Literário vem trazer uma nova visão de história clássica e interlaçando 

conhecimento, leitura e prática. 

O JL tem como objetivo central incentivar a leitura dos livros Clássicos, além de fazer 

com que os Educandos entrem no mundo literário de maneira lúdica e prática, mostrando que 

a leitura serve de base para tudo que se pretende fazer na vida. Além de incentivar talentos 

artísticos dentro da escola, como pintores, escultores, cantores e escritores.  

 

Veja os principais objetivos na Literatura: 

 

Objetiva-se, com este  projeto, o  desenvolvimento de  habilidades  que o tornem capaz de 

apreciar uma obra, emitir um juízo de valor e produzir textos verbais e não-verbais de autoria. 

 

Dentre as habilidades a serem trabalhadas, destacam-se: 

 

• 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; 

 

• H39 Estabelecer relações temáticas ou estilísticas de semelhança ou oposição entre 

textos  literários:  de  diferentes  autores;  de  diferentes  gêneros;  ou  de  diferentes 

épocas; 

 

• H42 Inferir informação pressuposta ou subentendida, em um texto literário, com base 

na sua compreensão global. 

NA MÚSICA 

Produzir sons com a voz, o corpo, materiais sonoros diversos e instrumentos musicais. 

• Criar instrumentos com diversos materiais sonoros. Integrar-se em jogos e 

brincadeiras musicais. 

• Utilizar e elaborar notações convencionais ou não. Interpretar músicas e canções de 

diversas culturas e épocas. 

• Vivenciar e organizar sons e silêncios em lingagem musical. 

• Buscar a escuta, o envolvimento e a compreensão da linguagem musical. 



• Utilizar-se de criação de letras e canções como portadoras de elementos da linguagem 

musical. 

• Discutir a utilização da linguagem musical em suas combinações com outras 

linguagens. 

• Apreciar e refletir sobre músicas da produção regional, nacional e internacional. 

• Participar de apresentações musicais e artísticas das comunidades, regiões e do país 

consideradas na diversidade cultural em outras épocas e na contemporaneidade. 

• Participar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, 

dentro e fora da sala de aula. 

• Analisar a música do cotidiano, refletindo sobre suas origens e a transformação dos 

seus diferentes estilos musicais, participantes da música brasileira. 

• Criar arranjos, improvisações e composições próprias, baseadas nos elementos da 

linguagem musical, valorizando seus processos pessoais, conexões com a sua própria 

localidade e suas identidades culturais. 

• Apreciar e identificar as diferenças dos instrumentos e seus materiais sonoros. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

-  Professores vão   selecionar educandos que contemplem habilidades artísticas e literárias 

para uma apresentação formal no dia do Jantar Literário. 

- Alunos dos segundos anos do Ensino Médio terão de desenvolver contos, poesias e pinturas 

para o dia do jantar literário.  

JANTAR 

O jantar durará média de 02 a 03 horas. Deverá ser em local apropriado para acolhimento 

de pessoas vestidas de gala. As mesas serão disponibilizadas em uma reta, acoplando 

umas às outras. 

- Visão de apresentações: 

a) Declamação de poesias escritas por alunos ou escritores renomados; 

Confirmado: Menestrel de Shakespeare 

b) Apresentação musical pelos alunos (músicas que integrem a Literatura à Arte Musical); 

Já confirmados – Música Aleluia; Brasileirinho (tocada por instrumento) 

c) Exposição de quadros (pintura) – realizado pelos alunos 

 

Integração com outras disciplinas e oficinas do Colégio CAD. 

 

Convites: 

- Fanfarra Municipal 

- Orquestra musical 

 



No jantar: 

- Alguns alunos deverão se vestir de personagens existentes na Literatura para fazer a 

acomodação dos convidados. 

- Ala de exposição – Onde ficarão as obras a serem apresentadas; 

- Comida servida após as apresentações. 

 

CONVITES: 

- Convite em forma de revistinha, onde terá o cronograma da apresentação, além das letras 

de músicas, poesias para o convidado acompanhar. Também deverá constar imagens das 

obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO PARA ALUNOS 

 

1ª Prova – Escolhendo o nome do grupo 

Cada grupo deverá buscar um autor que será o nome do grupo. Este autor será desbravado 

ainda mais no jantar, tendo em vista que o nome da mesa será o nome do autor do 

grupo. 

 

Sugestões de autores: 

➢ Almeida Garret;  

➢ Alexandre Herculano;  

➢ Camilo Castelo Branco 

 

✓ Johann W. Goethe  

✓ Mary Shelley 

✓ Willian Shakespeare 

✓ Edgar Allan Poe 

✓ Stephen King 

 

 

Autores estudados 

✓ Gonçalves de Magalhães; 

✓ Gonçalves Dias; 

✓ José de Alencar; 

✓ Joaquim Manuel de Macedo 

✓ Álvares de Azevedo; 

✓ Casimiro de Abreu; 

✓ Castro Alves; 

✓ Manuel Antônio de Almeida 

✓ Visconde de Taunay – Inocência (obra) 

 

 

➢ Mário de Andrade; 

➢ Lima Barreto 

➢ Ariano Suassuna 

➢ Fernando Vilela 
✓ Antero de Quental 
✓ Eça de Queirós 
✓ Machado de Assis 
✓ Raul Pompeia 

 
✓ Aluísio de Azevedo 
✓ Honoré Balzac 

➢ Émile Zola 
➢ Willian Shakespeare 
➢ Fiodor Dostoievsky 
➢ José Saramago 
➢ Vinícius de Moraes 
➢ Carlos Drummond Andrade 
➢ Oswald de Andrade 



➢ Cecília Meireles 
➢ Rachel de Queirós 

 

24 de setembro – 1ª Prova 

Os grupos deverão apresentar em forma de espetáculo uma obra clássica.  

Como? 

O grupo deverá estudar os enredos de obras de seus autores preferidos e escolher uma delas para 

ser apresentada. Após a escolha, o grupo deverá coreografar em forma de dança com músicas 

instrumentais para tentar passar o enredo da obra mais suave possível. 

O grupo deverá se apresentar caracterizado de personagens das obras no dia e já estar com a 

música sequenciada para a apresentação. 

A prova valerá de 1 mil a 4 mil Literoucos. Os dois melhores apresentarão no jantar e ganharão 

mais 2 mil Literoucos.  

- A apresentação deve ser apresentada musicalmente em forma de u espetáculo. Não pode passar 

de 5 minutos.  

 

JANTAR LITERÁRIO 

Preparando.... 

 

Após o dia 24, os grupos deverão se planejar de como enfeitarão a mesa no dia. Lembrando que 

o evento é Literário.  

Na mesa deve conter como obrigatório: 

- Menu (o menu será confeccionado com o marketing da escola, porém o que vai nele, será 

produzido pelos alunos. Por isso, consultar o Frank sobre o dia e o horário para trazer as 

informações e como será produzido o menu. 

No menu deverá conter as informações: 

- Vida e obra do autor da mesa e do grupo.  

- Enredo de uma obra importante.  

- Cardápio do dia 

- Letras das músicas e poemas a serem apresentados no dia. 

- Uma foto em um quadro pequeno em cima da mesa do autor da mesa a ser homenageado. 

Obs: A mesa receberá Literoucos – Vale de 1 mil a 10 mil Literoucos.  

Não esqueçam – A pontuação da mesa equivale a tudo que nela precisa ter. 

 

NO DIA 

Um membro de cada grupo deverá se caracterizar de um personagem da obra ilustrada no menu. 

Esse personagem ajudará na organização do evento enquanto acontece. Ele estará encarregado 

de recepcionar os convidados da mesa. Além de orientar para as apresentações. 



- Caso o personagem queira declamar uma poesia no dia, acrescentará 1 mil Literoucos para o 

grupo. E deverá avisar com antecedência.  

 

Atenção:  

Todos os alunos que estiverem ligados a apresentações na noite do jantar, sem relação com o 

grupo, ganhará de 1 mil a 4 mil Literoucos.  

 

 

 

 

   

 



 

 


