
A criação do Mundo e outras lendas da Amazônia

Vamos continuar a leitura do livro da Vera Do Val, “A criação do mundo e

outras lendas da Amazônia”?

Hoje a leitura será da lenda “A origem dos rios”, que está na página 31 do

livro.

A ideia é fazer de um jeito parecido com o que fazemos na sala. Combine

com um leitor ou uma leitora mais experiente para que te acompanhe e, juntos,

decidam como querem fazer. São muitas as opções:

 Você lê tudo e a pessoa te acompanha, ouvindo com atenção

 Cada um lê uma página ou um parágrafo

 Você lê o primeiro parágrafo de cada página e a outra pessoa lê o resto

 Você lê o título e a outra pessoa lê o texto

 Ele ou ela lê para você

Depois  de  terminada  a  leitura,  conversem sobre  a  história. Aproveite  e

conte as outras três histórias que já lemos para a pessoa que está acompanhando

a  sua  leitura.  Para  ajudá-los  nessa  conversa,  estamos  mandando  também  o

quadro de análise das narrativas. 

Em  seguida,  pegue  seu  caderno  de  Português  para  fazer  um  registro

parecido com o quadro coletivo.

Para  começar  passe  um  “traço  de  ponta  a  ponta”  no  final  da  última

atividade,  pule  uma  linha  e  escreva  o  cabeçalho  e,  em  seguida,  comece  a

responder a atividade. Coloquei  aqui embaixo uma organização, como faço na

lousa (você só precisa completar com o dia de março que fará a atividade):
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Lembre-se de copiar cada item, respondê-lo e só depois copiar o próximo

item.

Para te ajudar a responder, pensei em algumas informações importantes:

 Cenário:   é onde acontece a história.

 Personagens:   coloque os nomes das personagens. Você pode fazer uma lista,

colocando um nome embaixo do outro ou escrever um nome ao lado do outro 

separando-os com uma vírgula, por exemplo: “Boiúna, filha da Boiúna, índio 

guerreiro, outros índios, coruja e cujubim”.

 Como começ  a   a história  :  você não precisa copiar do livro; escreva com as

suas palavras como começa essa história.

 Principal conflito:   é o maior problema que as personagens precisam resolver.

 Como o conflito é resolvido:   é como as personagens resolvem esse problema,

como  acabaram  com  o  personagem  mais  avarento  de  todos.  Lembre-se

sempre de escrever com as suas palavras, não precisa copiar do livro.

 Como acaba a história:   é o acontecimento mais importante que encerra essa

narrativa.

Em  seguida,  copie  a  segunda  pergunta  e  use  sua  imaginação  para

respondê-la. Não se esqueça de também escrever uma resposta completa.

Depois, peça para um adulto fotografar sua atividade e mandar a resposta

por  e-mail  para  corrigirmos.  Você  pode  também  fazer  um  desenho  bem

caprichado e detalhado, e pedir para nos enviar.  Se fizer isso vamos organizar

uma forma de socializar todas as produções.

Um beijo,
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Cami e Tiemy
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