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Olá, tudo bem?
Você conhece o IMS

Paulista?



O IMS Paulista é um
centro cultural com
inúmeras atrações

interessantes e o melhor
de tudo: GRATUITAS!



Ele fica localizado na
Avenida Paulista, 2424,

pertinho do metrô
Consolação!



Atualmente, estão
acontecendo exposições

muito interessantes
sobre as escritoras
Clarice Lispector e

Carolina Maria de Jesus.



Ambas foram mulheres de suma
importância para a literatura
brasileira e é muito bom que

todos nós possamos ter acesso a
obras e feitos de pessoas assim!



O centro cultural tem nove
andares enormes! Geralmente,
as exposições acontecem nos
últimos andares e os outros
são reservados para outros

tipos de atrações.



A escultura Echo, primeira
escultura do artista

americano Richard Serra
também está sendo

exposta.



Além das atrações artísticas,
podemos encontrar também

no IMS a Livraria Travessa (que
tem preços um pouquinho
salgados, mas vale a pena

conferir)...



O restaurante e o café Balaio
do chef Rodrigo Oliveira

também fazem parte do centro
cultural e têm pratos

imperdíveis!



É possível ter acesso a mais informações por
meio do site:

 

 https://ims.com.br/unidade/sao-paulo/
 

pelo instagram: @imoreirasalles
 

 A entrada é gratuita e não é preciso nenhum
tipo de agendamento prévio!

 

 Apenas certifique-se de levar seu comprovante
de vacinação e documento oficial com foto.

 
 

Horários

Terça a domingo e feriados

(exceto segunda) das 10h às

20h, quintas-feiras até às 22h.

Última admissão: 30 minutos

antes do encerramento

 



No próximo encontro,
conheceremos um pouco mais
sobre o centro cultural através

de seu site que contempla
acervos e informações

incríveis!



Vale a pena conferir esse
espaço tão importante e

valioso! Visite o IMS Paulista
para que possamos expandir

nossos horizontes e ter
contato com cada vez mais

cultura! Divirta-se!
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Olá, tudo bem? Eu sou
a Carol e quero saber:
você já visitou o site

do centro cultural IMS
Paulista?



Lá, é possível ter acesso a toda
programação atual do centro

cultural, além de conteúdos de
exposições que já

aconteceram!



Eu, particularmente acho que a
melhor parte é o acervo do site
que contempla obras incríveis!
Desde fotografias, até músicas

maravilhosas :)



Inclusive eu quero
saber: você sabe o

que é iconografia? Eu
confesso que quando

vi o termo pela
primeira vez, fiquei
um pouco confusa...



Ou seja, é mais uma maneira
que podemos utilizar para
estudarmos assuntos de

diversas temáticas! Isso não é
demais?!

 
Fonte: https://aulete.com.br/iconografia/



No site do IMS, podemos encontrar
inúmeras iconografias sobre

diversos temas diferentes... e o mais
legal de tudo é que podemos usar

em pesquisas, trabalhos,
apresentações da escola... 

 



Agora é sua vez! Vamos
fazer uma atividade? Que

tal analisarmos uma
iconografia?

 



Vá até o site do IMS Paulista
e clique em ACERVOS na

barra superior.

 



Em seguida, observe  as
diferentes

ICONOGRAFIAS! Desça a
página até achar o

lugar do site reservado
para pesquisa de

iconografias. Clique em
COMO PESQUISAR.



 

Depois, em ACESSE O BANCO DE
DADOS. Por fim, clique em

ICONOGRAFIA novamente e
desfrute de obras lindas e várias

épocas!



Para essa primeira atividade,
sugiro que reflitam sobre a

iconografia acima.

 

https://acervos.ims.com.br/portals/#/search



 

Em seguida, escreva uma carta - assim como
os pesquisadores que chegavam ao Brasil no

Período Colonial o faziam para relatar
àqueles que estavam em Portugal sobre as
diferentes plantas, frutas, pessoas, animais

etc. que viam por aqui - observando
detalhadamente a iconografia escolhida.

Utilize seus conhecimentos prévios sobre o
assunto, assim como a maneira correta de

escrever o gênero carta. Use no máximo
uma lauda.

Bom trabalho!
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Olá, tudo bem?
Gostou da atividade
passada? Me chamo
Theo e hoje vamos

explorar um
pouquinho mais o site

do IMS Paulista!



Para a Atividade 2,
após entrar na

página inicial, clique
na aba TODOS OS

SITES e, em seguida,
em CLARICE
LISPECTOR.



Ao fazer isso, você terá acesso ao conteúdo da exposição
"Constelação Clarice", sobre a qual já comentamos

anteriormente, que traz consigo conteúdos inéditos sobre a
vida, obras e história da autora.



Conforme a página
desce, a exposição
virtual acontece e

você controla a
velocidade dos

conteúdos, de forma
muito interativa!



 

Logo abaixo, temos um
sumário daquilo que estaremos
explorando no site/exposição

virtual...



Fotos do
passado de

Clarice...



...cartas
pessoais,

documentos
antigos...



...entrevistas e
trechos de seus
livros citados de

forma única fazem
parte dessa
experiência.



Depois de muito explorar
o site da autora e antes

de irmos ao encontro das
obras de Clarice para

desfrutarmos das
leituras, vamos para

nossa atividade!



Ao fim da exposição,
para nossa Atividade 2,
escolha um dos trechos

dos livros expostos e
faça uma releitura por
meio de um poema no

esquema SONETO.



Aqui estão alguns
exemplos dos trechos

que você pode escolher
para te inspirar e

transformar em um
lindo soneto! Bom

trabalho!
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Olá, tudo bem? Meu
nome é Cecília e na
atividade de hoje
vamos trabalhar

nossa veia artística!
Para isso, acesse o

site do IMS Paulista.



Apenas relembrando, o gênero CRÔNICA consiste em

histórias curtas sobre o cotidiano e que podem tratar de

qualquer temática.

https://www.dicio.com.br/cronica/



Para acessar as obras disponíveis no site do

IMS, basta clicar na aba "CRÔNICA

BRASILEIRA".



Além de todas os
conteúdos disponibilizados
no site, o IMS tem também

um acervo de crônica
incrível, que vai desde

autores antigos até
histórias escritas por

autores atuais!



Assim, a atividade de hoje
trata-se de uma

intervenção artística! Você
deve acessar "A Última
Crônica" de Fernando

Sabino e
desenhar/pintar/escrever

algo que remeta à obra.

https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/13529/a-ultima-cronica

Bom trabalho!
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Olá! Me chamo Pedro
e hoje vamos

trabalhar com o
gênero carta! Para

isso, acesse o site do
IMS Paulista.



Após entrar na
página inicial,
clique na aba

TODOS OS SITES e,
em seguida, em

CORREIO IMS.



Ao fazer isso, você terá acesso a um grande acervo de cartas
de diversas épocas, destinatários e remetentes. O gênero

carta é de suma importância e um ótimo meio de conhecer
algum recorte da história.



Para essa atividade, leia
"Um cheirinho no

cangote" de Elis Regina
para Rita Lee e escreva

uma resposta, na
estrutura do gênero carta,

de modo que o contexto
não perca sentido.


