
  Feira do Livro 2019/ Alunos do 6º ano ao Ensino Médio 

                                          Fazendo cena: o teatro que nos representa 

A capacidade de representar a si mesmo, através do uso de personagens, é uma das mais 
interessantes habilidades do ser humano. Utilizamos máscaras por pressão social, conjuntura  
econômica, contexto histórico ou desejo lúdico. Neste ano de 2019, o Colégio São Luís 
Guanella convida pais, mães, avós, tios, tias (que são os personagens principais de nossa 
própria história) a celebrarmos juntos uma feira do livro que pretende pensar criticamente 
nosso hábito de usar máscaras simbólicas, que revelam mais sobre nós mesmos que nosso 
próprio rosto. Temos a honra de  ostentar a Patrona Manuela Monteiro tem treze anos e é 
aluna nossa da turma 7ªA . 
Seu primeiro Livro, “A garota de porcelana” será lançado em outubro pela editora Figura de 
Linguagem. 
 

 Programação 
Sessão de cinema: Encontrando Forrester- Data: 24/09 às 9h para os alunos do 9º ano ao 
Ensino Médio. 
Jamal Wallace é um habilidoso jogador de basquete de 16 anos em Nova York cuja paixão secreta é 
escrever. William Forrester é um recluso romancista vencedor do Prêmio Pulitzer que nunca deu ao 
mundo um segundo livro. Depois de um encontro acidental, Forrester se torna o mentor 
inesperado de Jamal, guiando-o para que desenvolva seu dom excepcional. Breve, a dura visão do 
mundo de Forrester começa a mudar à medida que os dois iniciam uma troca de experiências 
sobre a vida e a importância da amizade. 
Apresentação de peça teatral dos alunos do 8º ano: O auto da compadecida- Data 26/09 às 

19h no salão da escola. Para pais e familiares dos alunos do 8º ano. 

Oficina de criação literária: com Jeferson Tenório e Luiz Mauricio Azevedo- Data 26/09 às 9h 

para os alunos do 9º ano e Ensino Médio 

Exposição de Histórias em quadrinhos e Charge  : Los falsos amigos, com Rosângela Ramos e 

alunos da 32ªA – Data 25/09 a partir das 9h. 

Contação de Histórias infantis: Para os alunos do Ensino Fundamental I, com Luiz Mauricio- 

Data 26/09 

Apresentação das encenações teatrais dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio- 

Data 28/08. Em anexo o horário das referidas encenações. 

                                                           Ensino fundamental II -  Dia 28/09/19 das 10h às 11h30 

6A 7A 8A 9A 

Harry Potter e a 
pedra filosofal 

Frankenstein O auto da compadecida A Metamorfose 

Ensino Médio- Dia 28/09/19 das 10h às 11h30 

12A 22A 32A 

Alice no País das Maravilhas A máscara da morte vermelha Hamlet  



 
 ORIENTAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO 

1- Os trabalhos serão avaliados pelo professor(a) conselheiro(a) de cada turma e por 
mais dois professores avaliadores. 

 
2- O valor da pontuação é de zero (0) a cinco (5,0). Sendo composta pelo conjunto de 

duas avaliações a do professor Conselheiro e dos professores avaliadores. Vide – Itens 
a serem avaliados 

 
3- A nota do trabalho será atribuída no III Trimestre para todas as disciplinas. 

 
 Itens a serem avaliados 
Critérios de Avaliação pelo professor (a) Conselheiro(a) e Professor(a) Avaliador(a) 

 Avaliação Professor(a) Conselheiro 
1- A avaliação do professor (a) Conselheiro(a) será realizada no desenvolvimento do 

trabalho durante as aulas e no dia da exposição. 
2- Nota de avaliação de zero a 3,0 pontos 

Item a ser 
avaliado 

Aspectos a serem considerados do item Pontuação 
máxima 

Organização do 
Espaço 

Qualidade dos trabalhos apresentados, 
modo de exposição dos trabalhos. 

0,5 

Apresentação oral 
dos trabalhos 

Domínio e clareza do tema a ser 
apresentado. 

0,5 

Procedimento de 
preparo 

Desenvolvimento de pesquisa e processo 
de organização. 

2.0 

 Avaliação do professores Avaliadores 
1- Serão 02 professores avaliadores por turma 
2- Nota de avaliação será de zero a 2,0 pontos  

Item a ser avaliado Aspectos a serem considerados do item Pontuação máxima 

Organização do Espaço Qualidade dos trabalhos apresentados, 
modo de exposição dos trabalhos. 

1,0 

Apresentação oral dos 
trabalhos 

Domínio e clareza do tema a ser 
apresentado. 

1,0 

        

Cronograma da Feira do Livro:  
Dia 27/09(6ª feira) 
 Turno Manhã: Organização dos espaços pelos alunos e professores.  
Horário para as turmas do 6º ano ao 9º ano: 11h05 às 11h45 
Horário para as turmas Ensino Médio: 11h45 às 12h30 
Dia 28/09 (sábado) 
 Programação 
8h às 9h30: Finalização da organização dos espaços da feira dos alunos do 6º ano ao Ensino 
Médio 
10h às 11h30: Apresentação das encenações dos alunos do 6º ano ao Ensino Médio. 
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