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A proposta para hoje é preparar 

o seu DIÁRIO DE LEITURA E 

REGISTRAR A PRIMEIRA 

LEITURA. 

Como já foi orientado no Google 

Classroom, você poderá usar um 

caderno que já tenha e pode ser 

reaproveitado. Mas, deverá criar 

uma bela capa e contracapa para 

ele. 

Ao registrar a história lida, 

deverá caprichar na margem e 

no traçado da letra. Caso 

considere interessante, poderá 

fazer ilustrações e colagens! 

 

Capriche! Tem muitas 

histórias interessantes para 

vocês lerem! Acessem lá no 

Google Classroom!! 

Entregar o caderno organizado 

somente após o término da 

quarentena.  
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No 6º ano vocês viram 

comigo, como analisar a 

métrica de um verso, ou 

fazer a escansão.  

Acesse o site abaixo a fim 

de relembrar como isso é 

feito. 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_FX5jpx2BAs 

 

Assista ao vídeo quantas 

vezes for necessário. 

Depois, copie no caderno a 

classificação dos versos 

quanto ao número de 

sílabas. Em seguida,copie 

também os três poemas 

analisados na atividade 

complementar II, proposta 

para o dia  18/03  e faça a 

escansão deles. 

São eles: “Soneto de 
fidelidade”, “Soneto de 
separação” e “Poética”, 

todos de Vinícius de 
Moraes, presentes nas 

páginas 43, 44 e 45 do livro 

Versos Livres, vários 

autores.  

 

Entregar após o término da 

quarentena. 
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Como vão as 

leituras? 

Gostando das 

aventuras? 

 
A proposta hoje 

é registrar as 

resenhas dos 

livros ´lidos no 

DIÁRIO DE 

LEITURA.  

Capriche! 
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HORA DO SHOW!! 

 

Você deverá ESCOLHER 

UM DOS POEMAS de 

Carlos Drummond de 

Andrade ou de Vinicius de 

Moraes presentes no livro 

Versos Livrese 

depois,PREPARAR UMA 

EXCELENTE 

VOCALIZAÇÃO para ser 

gravada e enviada para o 

meu contato.  

Para a gravação, prepare 

um ambiente da sua casa 

de maneira criativa e uma 

vestimenta/caracterização 

bem interessante! Convide 

a família para participar 

com você! 

Tudo será avaliado.  

 

Me surpreenda!! 
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