
 
 

1 
 

 
Proposta de adoção literária e encontro com o autor 
 
 

 
 

 
rojeto de leitura de obras do escritor carioca João Pedro Roriz distribuídas 
pela Arte em Voga e agendamento de visita do autor à instituição de ensino 
para encontro e bate-papo com leitores.   

 
Paradidáticos trabalhados neste projeto 
 

     
 

P 
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Conheça os livros 
 
 
CÉU DE UM VERÃO PROIBIDO 1 

Ideal para 6º, 7º, 8º e 9º anos. 

 

Gênero textual: Novela juvenil. Gênero literário: Drama e mistério.  

Objetivo: paradidático.  

Autor: João Pedro Roriz. Editora: BesouroBox (RS) 

Temas transversais: bullying escolar, drogas, sexualidade, incentivo à leitura, tabus, 

primeiras experiências, relacionamento social, poesia e adolescência.  

Resumo: Alexia narra as suas experiências na década de 1994. Com 12 anos, superpro-

tegida pela família, precisa lidar com assuntos novos. Uma paixão a cegará e a levará a 

tratar mal um colega de classe. Ao mesmo tempo, precisará lidar com colegas envolvi-

dos com drogas. A garota passa a receber ligações ameaçadoras de um estranho. Des-

vendar esse mistério talvez seja o maior desafio de sua vida.  

Preço de capa: R$ 35,00. Brochura. 222pgs. Dim: 14X21. 

 

 

O MISTÉRIO DAS QUATRO ESTAÇÕES 

Ideal para 8º,9º anos e ensino médio. 

 

Gênero textual: Novela juvenil. Gênero literário: Drama e mistério.  

Objetivo: paradidático.   

Autor: João Pedro Roriz. Editora: BesouroBox (RS) 

Temas transversais: Saúde, Drogas, Bullying, Aids, Romance, Relacionamento com os 

pais, funcionalidade familiar e conotação poética.    

Resumo: Binho, adolescente de 15 anos, tem vitiligo e sofre com os efeitos do sol. Pre-

so em casa, torna-se um grande poeta. É apaixonado por Cecília, mas não é correspon-

dido. O motivo está em um mistério guardado em uma caixa de madeira, deixado pelo 

melhor amigo Conrado, falecido após lutar contra um câncer. Ao desvendar o mistério, 

Binho descobrirá novas verdades sobre si.   

Preço de capa: R$ 35. Brochura. 128 pgs Dim: 14X21. 

 

 

CÉU DE UM VERÃO PROIBIDO 2 

Ideal para 6º, 7º, 8º e 9º anos. 

 

Gênero textual: Novela juvenil. Gênero literário: Drama e mistério.  

Objetivo: paradidático.  

Autor: João Pedro Roriz. Editora: BesouroBox (RS) 

Temas transversais: bullying escolar, indústria cultural, mundo virtual, drogas, sexuali-

dade, incentivo à leitura, relacionamento social e adolescência.  

Resumo: Ana Júlia é filha de uma grande escritora e de um poeta premiado. Sua visão 

de mundo é prestigiada, mas ela se pega apaixonada por um jovem que é fruto de uma 

fabricação midiática: um ídolo de youtube. Seu melhor amigo está apaixonada por ela e 

a jovem, assim como aconteceu com sua mãe no passado, não sabe como lidar com essa 

situação. Tudo piora quando ela descobre que tudo isso esconde um plano maquiavélico 

para destruir a felicidade de sua família.  

Preço de capa: R$ 33,00. Brochura. 222pgs. Dim: 14X21. 
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SOBRE O ESCRITOR 
 

 

 
 
 

João Pedro Roriz, 35 anos, é escritor, jornalista e arte-educador carioca.  
 
Referência no mercado literário juvenil, é autor de 30 obras paradidáticas e diversas 
peças teatrais educativas.  É articulista do jornal O DIA no Rio de Janeiro e das revistas 
da Editora Escala. É autor da editora Paulus, Paulinas, BesouroBox, Arte em Voga e 
WAK. 
 
Formou-se em Comunicação Social. É graduando em História | Licenciatura.  
 
É sócio-diretor da empresa Arte em Voga. Foi Assessor de Cultura da Universidade Cas-
telo Branco entre 2007 e 2010, Coordenador de Eventos no Centro Cultural Oduvaldo 
Viana Filho entre 2006 e 2008 e apresentador e produtor do programa “Rio Cultural” 
na Rádio Rio de Janeiro entre 2008 e 2013. Como ator, foi contratado pela Rede Globo 
no ano 2000 e 2005. Atuou em diversos projetos teatrais e televisivos.   
 
Reconhecido por suas palestras dramatizas bem humoradas, apresenta-se em escolas, 
eventos educativos e feiras literárias versando sobre bullying, o prazer da leitura, moti-
vação profissional e outros temas pertinentes à educação, às artes e à cidadania.   
 
Mais informações: www.joaopedrororiz.com.br 
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OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
 
 

 
 
 

rata-se de um projeto interativo e dinâmico, que une o prazer e o entreteni-
mento da leitura de obras tipicamente adolescentes com o propósito de sis-
tematização do conhecimento e de incentivo à leitura.  
 
 

Ideal para escolas, eventos literários e projetos pedagógicos. Existem versões desta ati-
vidade para alunos dos ensinos fundamental, médio ou EJA.  Após o encontro, o escritor 
realiza uma sessão de autógrafos com os alunos.  
 
QUEBRA DE PARADIGMAS 

 

Muitos estudantes possuem a impressão de que todo escritor é uma celebridade morta 
ou intocável. Com carisma e boa vontade, João Pedro Roriz, de 35 anos e uma carreira 
sólida no mercado literário, refuta essas impressões durante suas palestras e entra em 
diálogo com seus leitores, possibilitando trocas de experiência e momentos descontraí-
dos e emocionantes. 
 

T 
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*- 

O objetivo deste encontro com alunos é colaborar com o professor na aplicação do livro 
em sala de aula, estreitar os laços entre leitor e escritor, abordar a importância da poe-
sia e demonstrar que a literatura possui um universo riquíssimo de possibilidades, tan-
to para quem escreve, quanto para quem lê. 
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Histórico de atividades 
 
 

 
 
JORNADAS PEDAGÓGICAS 
 
Bagé (RS), Balneário Pinhal (RS), Barão do Triunfo (RS), Barreiras (BA), Belo Jardim (PE), Butiá (RS), 
Camaquã (RS), Canoas (RS), Cantagalo (RJ), Capela de Santana (RS), Catanduva (SP), Cerro Grande 
(RS), Corumbaíba (RS), Cotiporã (RS), Cristópolis (BA), Diadema (SP), Formigueiro (RS), Francisco 
Beltrão (MS), Ivinhema (MS), Lages (SC), Lagoa Vermelha (RS), Mansidão (BA), Muritiba (BA), Nova 
Veneza (SC), Nova Petrópolis (RS), Pantano Grandes (RS), Parnaíba (MS), Agudo (RS), Picada Café 
(RS), Riachão das Neves (BA), Rio Maria (PA), Rio Pardo (RS), Rio Grande do Norte (RN), Santa Cecília 
(BA), Santo Amaro (BA), São Desidério (BA), Sengés (PR), Sertão Santana (RS), Tapejara (RS), Xingua-
ra (PA). 
 
REDE DE COLÉGIOS 
 
Rede Salesiana SP, RS, GO, CE e RJ. Rede Notre Dame SP, RS e Rio, Instituto Bradesco RJ e SP, Rede Ma-
rista RS, RJ e SP. Rede La Salle RS. Rede Estadual RS (Projetos Lendo pra valer, Autor Presente e Adote 
um escritor). 
 
DIVERSOS COLÉGIOS, COM DESTAQUE PARA: 
 
Bennett, Bahiense, Maria Rythe e Lycee moliere (Rio), São Matheus e Santa Maria (SP), Bom Pastor 
(Chapecó – SC), Imaculada Conceição (Cachoeira do Sul – RS), Perpétuo Socorro (São Gabriel – RS), São 
Bento (Criciúma – SC), Willy (Sapiranga – RS), São Paulo, Marista Ipanema, La Sale Dores (Porto Ale-
gre). 
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EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS  
 
Passaporte da Leitura RS, Proler RN, Caravana de Escritores RS, MG e RS, Congresso Nacional de Edu-
cação PR, Congresso Nacional de Educação SP, Literatura Viva SESI SP, Seminário Paulus de Educação 
em AM, GO, CE, SC, PA, DF, PB. Feira das Profissões (São Bernardo do Campo –SP). Bienal Rio e SP. 
FNLIJ Rio (todas as edições entre 2009 e 2014). Feira do livro de Porto Alegre (todas as edições desde 
2011), Feira do Livro de Caxias do Sul RS, Feira do Livro de Tangará da Serra (MT), Feira do Livro de 
São Luiz (MA), Feira do Livro de Santiago (RS), Feira do Livro de Xangri-lá (RS).  

 
 

O PROJETO NA IMPRENSA 
 
As palestras de João Pedro Roriz são temas de gran-
des matérias na REDE GLOBO, TV RECORD, GLOBO 
NEWS, JORNAL O GLOBO e outros veículos. 
 
O escritor aborda questões relacionadas à educação 
com periodicidade também em seus artigos publica-
dos no Jornal O Dia, nas revistas Escola Particular, Li-
teratura e Língua Portuguesa da Editora Escala.  

 
 
 
 
Necessidades 
 
 
A atividade será contratada mediante compra dos livros com a Arte em Voga. Quantidade a combinar. 
Possuímos nota fiscal de serviço e de produto.  
 
A entrega dos livros acontecerá através dos Correios de acordo com as datas previstas no projeto or-
çamentário, em comum acordo entre as partes.  
 
Para a realização da atividade com o autor, é necessário que o contratante disponibilize: 
 

- Espaço adequado para a palestra. O ambiente deve ser silencioso. Não é necessário palco. Du-
rante a palestra não deverá acontecer outras atividades concomitantemente.  
 
- Microfone sem fio com o técnico de som presente no local 
 
- 2 garrafas de água mineral de 350ml. 

 
 
Contatos 
 
 
(21) 3281-9341 | 99888-5570 | joaopedrororiz@joaopedrororiz.com.br 
 
 

 


