Aula Magna sobre REPERTÓRIO
ministrada pelo Professor Victor Correa
Moreira
Em conssonância com os postulados e os objetivos dos
Projetos Leitura e Resenha Crítica e Rodas de Leitura,
diferenciais de qualidade oferecidos pelo Colégio Estrela
Sírius em especial aos alunos do Ensino Médio e aos alunos
dos 9°s anos do Ensino Fundamental 2, um dos caminhos
mais eficientes para se obter uma produção escrita bem
elaborada é a leitura - ler muito e de tudo: um livro, textos
de diferentes gêneros (jornalísticos, publicitários, discursos
polítivos, por exemplo), panfletos, gibis, pinturas,
desenhos, arquiteturas, obras de arte em geral, uma
música, um filme, uma peça de teatro, ler o mundo - pois a
overdose de leitura aumenta e aprimora o repertório para
que a Língua Portuguesa seja usada adequadamente em
todos os contextos e nos padrões corretos: o padrão culto
em situações formais de comunicação e o padrão popular
em situações informais de comunicação.
Ler para escrever, ouvir para falar. esta máxima ensina
que quem lê muito e de tudo, se expressa melhor e mais
adequadamente por meio da Língua escrita. E quem ouive
mais e de tudo, se expressa melhor e mais adequadamente
em Língua oral.
Para mostrar mais aprofundadamente tais teorias e
como eles podem e devem ser colocados em prática, a
Coordenação do Ensino Médio, por meio de convite feito
pelo Professor César Rodrigues de Filosofia, trouxe para
uma aula magna o Professor Victor Correa Moreira,

graduado em Letras pela Universidade de Sorocaba e
mestrando do Programa de Pós Graduação (Mestrado) em
Literatura pela USP. Atualmente, o Professor Victor é
professor da rede municipal de Santos-SP nos segmentos
Fundamental II e Ensino Médio. Também atua como
professor de redação em um cursinho social também em
Santos. A aula magna foi sobre o tema Redação do
ENEM: repertório sociocultural (im)produtivo, em
que praticamente todos os alunos e professores do Ensino
Médio estiveram presentes e a participação com
comentários e pergunmtas superou as expectativas. Ao
contrário do título, a aula magna foi totalmente produtiva,
por isso, agradecemos em demasia a importante, brilhante
e proveitosa aula magna.
Seguem abaixo alguns momentos da aula magna
ministrada pelo Prof. Vistor, um jovem muito talentoso que
certamente também inspirou e motivou nossos alunos do
Médio sobre a importância dos estudos, da busca do
conhecimento comio meios de evolução efetiva de alguém
como indivído , como cidadão e como profissional de
sucesso. Obrigada, Prof. Victor e a todos os alunos e
professores do Ensino Médio pela participação nessa aula
magna que fez história no Colégio Estrela Sírius!
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