
Início: 05/09/2018    Dia: às quartas feiras            Horário: 11h00 às 11h50 Sala: 74 Prédio:  RW

INSCREVA-SE

Início: 06/09/2018 Dia: às quintas feiras Hora: 11h às 11h50 Sala: 61 Prédio:  RW

INSCREVA-SE

Início: 07/09/2018 Dia: às sextas feiras Hora: 11h00 às 11h50 Sala: 61 Prédio:  RW

INSCREVA-SE

Início: 30/08/2018 Dia: às quintas feiras Hora: 11h00 às 11h50 Sala: 62 Prédio: RW  

INSCREVA-SE

Descrição: Proposta / objetivo central: A necessidade de compreender o que é, exatamente, a “gramática” 

da língua e qual é a importância dessa atividade na formação escolar.

" DÁ TUA AULA"

Descrição: Criação de práticas pedagógicas, calcados nas Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação, para o ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, tendo em vista a formação do 

professor.

Carga Horária: 40 horas

LITERATURA E CULTURA NA AMÉRICA LATINA II

Descrição: O projeto, que se justificativa a partir de uma perspectiva interdisciplinar, tem por objetivo o 

estudo da diversidade literária, histórica e cultural do continente latino-americano. No bojo dos estudos 

sobre a diversidade cultural brasileira e hispano-americana propõe-se, como abordagem formadora do 

pensamento crítico, a leitura de textos literários de diferentes países latino-americanos. O conto 

contemporâneo será, por excelência, um objeto específico de analise, pois as diversas temáticas e 

formulações estéticas podem sugerir aos estudantes brasileiros diferentes caminhos interpretativos a 

respeito das realidades sócio históricas presentes no continente.  

Carga Horária: 40 horas

LITERATURA BRASILEIRA E RELIGIOSIDADE: PERSPECTIVAS HISTÓRICO/LITERÁRIAS

Descrição: Apresentar aos alunos a presença e importância da temática religiosa no contexto da literatura 

brasileira e como ela se apresenta nos textos ficcionais. Demonstrar como surge e se desenvolve a 

temática religiosa na literatura nacional. Analisar comoo o tema da religião se paresenta nas variadas 

estéticas da literatura brasileira.

Carga Horária: 40 horas

A atividade escolar de estudar gramática: A gramática do português.

Carga Horária: 40 horas

http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3920
http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3921
http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3922
http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3926


Início: 14/09/2018 Dia: às sextas feiras Hora: 11h00 às 11h50 Sala: 62  Prédio: RW 

INSCREVA-SE

Início: 03/09/2018 Dia: às quintas feiras Hora: 11h00 às 11h50 Sala: 71 Prédio: RW  

INSCREVA-SE

Início: 05/09/2018 Dia: às quartas - feiras Hora: 11h00 às 11h50 Sala: 61 Prédio:  RW

INSCREVA-SE

Carga Horária: 40 horas

Oficina de Literatura em Língua Inglesa

Descrição: Analise e interpretação de obras literárias produzidas em língua inglesa. Analise dos períodos 

que embasam obras e movimentos literários. Estudo da relação de aspectos culturais relevantes e 

processos de ressignificação de identidades nacionais. 

Carga Horária: 40 horas

Clube de Leitura de contos: Machado de Assis e Clarice Lispector
Descrição: Machado de Assis e Clarice Lispector estabeleceram, ao longo do século XIX e XX, 

respectivamente, duas das mais importantes matrizes da prosa ficcional na literatura brasileira e latino-

americana. Embora tenham se destacado na escrita de diferentes gêneros literários, foi no conto que os 

dois autores obtiveram alguns dos seus melhores resultados estéticos. A importância de suas obras para a 

literatura em língua portuguesa é incontestável. Nos últimos anos, tem havido um renovado interesse, 

tanto dentro do Brasil, quanto fora do nosso país, pelo estudo das suas narrativas curtas. Assim, esse 

projeto consiste em uma série de encontros nos quais leremos juntos contos de Machado de Assis e 

Clarice Lispector, buscando prestar atenção nas suas estratégias literárias e nas suas perspectivas sociais, 

culturais e ideológicas. 

Carga Horária: 40 horas

Poesia Suspensa

Descrição: O Projeto Integrador de Poesia Suspensa se destina à criação e gestão de certame literário, 

tendo em vista tanto o trabalho organizacional envolvido como os fundamentos teóricos necessários para 

a sua concepção e funcionamento. Procura integrar o aprendizado acadêmico discente com a prática de 

eventos culturais do âmbito das Letras, abarcando todas as fases de sua realização, da gênese à 

performance ou divulgação.

http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3923
http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3924
http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=3925

