
A criação do Mundo e outras lendas da Amazônia

(Realizar esta atividade até dia 31 de março, 3ª feira)

Assim  como  na  sala,  algumas  atividades  irão  se  repetir  e  hoje  vamos

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

Amazônia”

A  leitura  para  a  próxima  3ª  feira  será  da  lenda  “Aruaná  –  origem dos

Karajás e outros povos”, que está na página 35 do livro.

Para realizar a leitura lembre-se dos combinados anteriores: combine com

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

decidam como querem fazer. Essas são as nossas sugestões:

 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 e em seguida,

pegue seu caderno de Português para fazer seu registro.

Comece passando um “traço de ponta a ponta” no final da última atividade,

pule uma linha e escreva o cabeçalho. 

Colocamos novamente aqui embaixo uma organização, como fazemos 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. 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. 

O combinado da outra  lição continua valendo:  se  você quiser  fazer  um

desenho caprichado sobre a história e nos enviar,  organizamos uma forma de

socializar todas as produções.

Um beijo,

Cami e Tiemy

LP-L Interpretação – Aruaná – origem dos Karajás e outros povos – 3ºanoT 1º tri 2020


