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Senhores Pais e responsáveis, 

Os clássicos literários refletem a cultura de um povo ou de um período da história da humanidade. 

Seus autores são verdadeiros artistas, que se dedicam a trabalhar a linguagem de maneira única e a 

refletir sobre assuntos que sempre farão parte das nossas vidas. 

 Porque são representações da realidade sob um novo ponto de vista. 

O que faz um autor ser considerado importante e continuar sendo lido por várias gerações é a sua 

habilidade de recriar a realidade de acordo com o seu ponto de vista único. Ao ter acesso a um texto 

literário, o leitor começa a enxergar o mundo de outras maneiras, desenvolvendo, desta forma, uma 

atitude crítica diante da vida e do que acontece ao seu redor. 

 Porque várias obras atuais são inspiradas em clássicos da literatura. 

Filmes, novelas, outros livros e seriados. Todas as criações atuais carregam consigo alguma pitada de 

inspiração nos clássicos da literatura. 

Por exemplo, a animação “O Rei Leão”, criada pela Disney, foi baseada em “Hamlet”, obra do 

escritor William Shakespeare! Esse pode ser um gancho interessante para trabalhar a obra em sala de 

aula, não acha? 

Perceber essas relações expande a compreensão sobre as obras atuais e aumenta o conhecimento de 

quem as consome, já que quem lê os clássicos passa a conhecer as ideias que deram origem a 

diversas histórias. 

 Porque são desafiadores. 

Muitas vezes, a escrita usada nos clássicos é considerada difícil, seja pelo estilo único do autor ou por 

se tratar de uma linguagem menos usada nos dias de hoje. Mas sua riqueza vale o desafio, além desse 

contato com o diferente ser uma importante maneira de adquirir conhecimento. 

 Preparação para os Vestibulares e ENEM. 

Ao ingressar no Ensino Médio, temos a preocupação de atentarmos na escolha dos livros mais cobrados nos 

vestibulares das melhores Universidades do País. Com a seleção proposta procurei oferecer aos alunos uma 

lista variada de leitura, proporcionando-os uma rica e diversificada experiência com a Literatura. O Projeto é 

anual e propõe um livro por bimestre, que será cobrado através de avaliações específicas e bimestrais, 

simulados, trabalhos em grupos e principalmente na Semana Literária 2021.  

SÉRIES 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

 

1ª SÉRIE 

Obra: Melhores Contos 
De: Lygia Fagundes 
Telles – Editora Global 

Obra:Retratos de 
Carolina  
De:Lygia Bojunga 

Nunes 

Obra:Clara dos Anjos -
 Lima Barreto 
De:Lima Barreto 

Obra: O Enigma de 
Andrômeda 
De: Michael Crichton 

 

2ª SÉRIE 

Obra: O Ateneu  
De: Raul Pompeia 
 

Obra:Crônicas para 
jovens: de amor e 
amizade (crônicas) 
De:Clarice Lispector 

Obra:O Amor Nos 
Tempos Do Cólera-  
De: Gabriel Garcia 
Marques 

Obra:A Dança da 
Morte 

De: Stephen King 
 

3ª SÉRIE 

Obra: Um Diário do 
Ano da Peste 
De: Daniel Defoe 

Obra:Angústia  
De:Graciliano Ramos 

Obra:Amor de 
perdição. 
De:Camilo Castelo 
Branco 

Obra: Ensaio sobre a 
Cegueira 
De: José Saramago 
 

 

Professora de Literatura: Adriana Magalhães Silva Leite 


