Objetivo Jundiaí

Dever de

de Português
Nome: ___________________________
Nº _____

4J9- 1

Professora: Anne

Caros pais,

Férias escolares são tudo de bom e as crianças têm mais é que
aproveitar para sair da rotina, brincar, descansar, viajar e, por que não,
aproveitar o tempo livre para se divertir com boas leituras?
O hábito da leitura não deve ser interrompido e deve fazer parte da
rotina, como escovar os dentes após as refeições. Proporcione momentos de
descontração que apresentem o lado bom e saudável da leitura.
Para facilitar esta importante tarefa, seguem algumas dicas:
- Os pais podem ler para os filhos antes de dormirem. Aproveitem para ler
livros capitulados, nos quais a criança terá que esperar a noite seguinte para
saber um pouco mais da história. Esse suspense gera muito prazer.
- Faça um piquenique literário com seu filho em um parque ou até no quintal
de sua casa. Leve a tradicional toalha de piquenique, uma cesta de frutas,
pães e suco, e outra cesta de livros. Procure levar alguns livros que a criança
já conheça e outros inéditos para ela.
- Aproveite para chamar a atenção da criança para outras leituras, além da
literária, como placas de rua, outdoors, folhetos de propaganda, etc. Essa
leitura “funcional” é bastante interessante para que a criança note a
importância de ler para a vida.
- Deixe sempre livros, revistas e jornais no alcance da criança. Uma ótima
estratégia é a de colocar livros entre os brinquedos dela.

Dever

1- Ler o livro: “O menino do dedo verde”
2- 13ª Olimpíada de Redação
A Biblioteca Pública Municipal “Prof. Nelson Foot”, contando com a
participação dos gestores, professores, alunos, equipe escolar e
sociedade, lança a 13a Olimpíada de Redação.
O tema central é: "Quero deixar uma marca no Universo". Na categoria
mirim (8 e 9 anos), o gênero é Poema.
“Cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros.”
(Jorge Larossa)
Agora é sua vez! Escreva um poema sobre Como você se vê no futuro?
Conhece, em especial, alguém que você admira, em quem deseja se
inspirar? Brinque com as palavras, com a sonoridade, com as rimas,
lembrando que o poema, enquanto um gênero textual, é norteado por versos
e por estrofes. Lembre-se também de que ele possui sua finalidade
discursiva e de que é pautado pelo despertar de sentimentos, pelo provocar
de emoções. Libere sua imaginação! Dê um título a seu poema.
Para maiores informações, como a data de entrega, a fonte utilizada, o
número de caracteres, acesse:
https://biblioteca.jundiai.sp.gov.br/2017/06/02/biblioteca-lanca-regrasda-13a-olimpiada-de-redacao/
A participação/inscrição é facultativa mas, o Poema, recolherei no dia 03 de
agosto.
Bom trabalho!!! Boas férias!!! Bom divertimento!!! Boas leituras!!!
Beijos,
Anne

