
 
 

Oficina de leitura e criação: Pandemia e Isolamento 

 

Coordenadora e professora responsável: Flávia Lins e Silva (Campus Araxá) 

 

A oficina de leitura e criação visa propiciar, para além da transmissão de um conteúdo 

acadêmico, uma vivência subjetiva, cultural e artística, em que o aluno encontrará espaço para 

refletir e discutir temas que envolvam a situação atual, com a pandemia de COVID-19 e o 

isolamento social dela decorrente, bem como exercitar a criatividade por meio de produções  

literárias e artísticas. 

A partir da leitura e da análise crítico-reflexivas de textos variados, verbais e não verbais 

(crônicas, contos, poemas, relatos, fotografias, vídeos), presentes em mídias diversas (blogs, 

redes sociais, livros, jornais, revistas), que abordem diretamente ou não o tema da pandemia e 

do confinamento, serão propostos exercícios de criação literária e de outras manifestações 

artísticas que irão compor uma antologia final.  

O projeto se organiza num formato de oficina, propiciando um contato mais próximo 

com práticas criativas, sem que se excluam o aprimoramento da leitura e da interpretação de 

textos, a ampliação do conhecimento de diversos gêneros textuais e a produção escrita, 

necessários ao desenvolvimento escolar.  

 

Informações: 

 

 Público-alvo: alunos do Ensino Médio Integrado do CEFET-MG 

 Inscrições: de 09/06/2020 a 16/06/2020 

 Número de vagas: 30 

 Período de realização: de 18/06/2020 a 06/08/2020 

 Horário para orientações e eventuais conversas on-line: quintas-feiras, de 10h às 11h 

 Requisitos: computador ou celular com acesso à internet, endereço de e-mail 

 

Considerações importantes:  

 



 2 

 A oficina será desenvolvida de forma não presencial, por meio de plataformas virtuais 

que serão definidas a partir da indicação da viabilidade de acesso por parte dos 

participantes no formulário de inscrição e informadas por e-mail.  

 O participante concorda, no ato da inscrição, que sua participação é exclusiva e que as 

interações, por escrito ou por outros meios virtuais, não poderão ser reproduzidas em 

nenhuma plataforma. 

 O preenchimento das vagas ocorrerá por ordem de inscrição. 

 

Link para o formulário de inscrição: https://forms.gle/5s2qXvRyfiBNBa9n9 

https://forms.gle/5s2qXvRyfiBNBa9n9

