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Módulo 4 – parte 3

Agora é com você !

Passo 01: Aposto que você encontrou neste novo trecho do texto algumas palavras que não conhecia! 
Escreva cada uma delas em seu caderno e, com a ajuda de seus familiares ou de um dicionário, coloque ao 
lado o seu significado. É simples!

Passo 02: Agora que você já conhece todas as palavras do texto, prepare a leitura dele para a sua família! 
Ensaie o texto sozinho, mas faça a leitura em voz alta. Quando estiver com a história dominada, convide 
seus familiares para uma apresentação! Diga que você irá ler um texto e que eles devem prestar atenção. Ao
final da leitura, pergunte o que acharam da história e da sua leitura. Você pode ler direto no celular ou 
computador, ou ainda na cópia impressa, ok?  Leia a história completa para que eles consigam entender!

Passo 03: Como será que foi essa experiência de leitura na casa dos seus colegas? Eu estou curiosa para 
saber como foi na sua casa também! Registre no seu caderno um pequeno texto contando como foi a sua 
apresentação. Conte quem estava lá te assistindo, o que seus familiares acharam da história, se você ficou 
nervoso… Não precisa mais do que um parágrafo, mas conte tudo! Depois releia, veja se está tudo certinho 
e digite este seu texto nos comentários desta atividade lá no Google Classroom, na área de comentários .
(Se você não tem acesso ao material online, deixe o registro apenas em seu caderno, ok?) 

Passo 04: Agora você precisa enviar para a professora uma foto do seu caderno com as atividades feitas 
(os conceitos das palavras e seu pequeno texto) e marcar a atividade como concluída. Prontinho! 
Aquele que usou as cópias impressas das atividades deverá deixar tudo registrado no caderno.


