
 
 
 
  
 

                             Projeto Círculo Literário 2021 – 9º ano 
2ª ETAPA – EBS/ NGS 

 
                                                                                                         “Um bom livro não tem fim.” 

                                                                                              R.D. Cumming 
 

                  Caro(a) aluno(a): 
 
                  Estamos reiniciando o nosso projeto Círculo Literário. Desejamos que o entusiasmo e interesse pela leitura, 

demonstrados até agora, continuem, pois, como já sabemos, a leitura não amplia apenas nosso conhecimento, ela faz 
com que experimentemos sensações e sentimentos únicos. A seguir, nosso cronograma de leitura da 2ª etapa. Siga-o 
para se organizar e não atrasar a realização de suas atividades.  

 
Como funciona o Círculo: 
 
1. Ler para contar e aprender: Você lerá em casa quatro livros. Para um deles você fará uma atividade diferenciada, para 
os outros três, você realizará atividades individuais e, ao final da etapa, uma prova com os quatro livros trabalhados. 
2. Abaixo você tem um cronograma que te ajudará a organizar a sua leitura e a entrega das atividades. Nele estão 
listados os quatro livros a serem lidos na 2ª etapa de estudos. 

 LIVROS DA ETAPA 

 

Tipo de 

Trabalho 

Período de 

Leitura 

Datas da 

execução dos 

DLs e do 

Podcast 

 

LIVRO 1 

Laços de família        DL 1 11/04 a 18/04 19/04 a 23/04 

9º1º  28/04 

 

LIVRO  2 

Triste fim de Policarpo 

Quaresma 

 

 

 

DL 2 19/04 a 

30/04 

03/05 a 07/05 

 

LIVRO 3 

A metamorfose  DL3 

 

03/05 a 16/05 17/05 a 21/05 

 

LIVRO 4 

Como encontrar o 

trabalho da sua vida 

Podcast  17/05 a 30/05 31/05 a 04/06 

 

CRONOGRAMA DE LEITURA E ENTREGA DAS ATIVIDADES 

3. Organize-se e o tempo será suficiente: Para ler cada livro indicado na 2ª etapa de estudos em 14 dias, você 
precisará ler um número específico de páginas, diariamente. Veja abaixo nossa orientação: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Título N° de 
Páginas 

Leitura Diária 

Laços de família  143págs.  11 págs. 

Triste fim de Policarpo 
Quaresma  

 241págs. 18 págs. 

A metamorfose 83págs.   6 págs. 

Como encontrar o 
trabalho da sua vida 

256 págs.   18 págs. 
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4.Seu trabalho será  valorizado a partir da tabela abaixo:  
 

Modalidade de Trabalho Pontuação 

N1 – Avaliação Escrita 

(Referente à leitura dos quatro livros da etapa) 

0 a 10 pontos 

 

Modalidade de Trabalho 

N2 - Diário Literário 
Pontuação 

Livro 1  0 a 3,0 pontos 

Livro 2  0 a 3,0 pontos 

Livro 3  0 a 4,0 pontos 

Soma dos três trabalhos = Nota 2 

(Referente às atividades individuais) 

0 a 10 pontos 

 

N3 - Modalidade de Trabalho Pontuação 

Produção de podcast – Oralidade 

Livro: como encontrar o trabalho da sua vida 

0 a 10 pontos 

 
7.Procure cumprir fielmente os prazos e datas. 

Síntese dos livros da 2ª Etapa 

  O texto de Clarice Lispector costuma apresentar ilusória facilidade. Seu vocabulário é simples, as imagens voltam-se para 
animais e plantas, quando não para objetos domésticos e situações da vida diária, com frequência numa voltagem de intenso lirismo. Mas que não 
se engane o leitor. Em poucas linhas, será posto em contato com um mundo em que o insólito acontece e invade o cotidiano mais costumeiro, 
minando e corroendo a repetição monótona do universo de homens e mulheres de classe média ou mesmo o de seres marginais. 

Fonte: https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/clarice-lispector-lacos-de-familia 
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 O funcionário público Policarpo Quaresma, nacionalista e patriota extremado, é conhecido por 
todos como major Quaresma. Sem muitos amigos, vive isolado com sua irmã, Dona Adelaide, mantendo os mesmos 
hábitos há trinta anos. Seu fanatismo patriótico se reflete nos autores nacionais de sua vasta biblioteca e no modo de ver 
o Brasil. Para ele, tudo no país é superior, chegando até mesmo a 'amputar alguns quilômetros ao Nilo' apenas para 
destacar a grandiosidade do Amazonas. Por isso, em casa ou no trabalho, é sempre incompreendido. 
 

Fonte: https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/lima-barreto-triste-fim-de-policarpo-quaresma 
 
 

  Em 'A Metamorfose', um dos grandes clássicos do século passado, Franz Kafka conta a história de 
Gregor Samsa, um caixeiro-viajante frustrado com seu trabalho e que carrega o fardo de sustentar a família. Certa manhã, Gregor 
acorda e se vê transformado em um inseto monstruoso. Esse acontecimento fantasioso desencadeia uma série de ações que mostram 
a impotência do homem diante do pragmatismo da sociedade. Esta edição traz o texto integral da obra, com ilustrações de Kris Barz. 
fonte: https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/a-metamorfose-texto-integral 
 

   Como levar a vida profissional para novas direções? O desejo por um trabalho gratificante é 
uma das grandes aspirações dos tempos modernos, e este livro aborda os caminhos possíveis para realizar esse objetivo. 
Ele explora as contradições que cada um enfrenta para ter dinheiro e reconhecimento profissional e, ao mesmo tempo, 
fazer algo significativo que esteja em sintonia com o talento individual. Roman Krznaric aborda aqui o senso de realização 
e propósito do trabalho na vida, a vocação para cada atividade e a determinação para fazer escolhas fundamentais na 
vida profissional. 
fonte: https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/como-encontrar-o-trabalho-da-sua-vida 
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