
 

 

   
 
 

 

ENVIADO: 
06/04/2020 

ENTREGA VÍDEO: 13/04/2020 

A PARTE ESCRITA DEVERÁ SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA. 

 

18 DE ABRIL- DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL 

Quem não gosta de uma boa história? Quem nunca notou o brilho no olhar de uma criança 
enquanto ouvia um contador de histórias? E quando ela é protagonista nessa contação e percebe 
o brilho no olhar de quem a ouve o êxtase é ainda maior. 

Ao ouvir obras literárias, e reproduzi-las de acordo com o seu potencial e desenvolvimento, 
a criança aprende, pela experiência, pelo prazer que uma história provoca; aprende sobre as 
características do texto, passando a considerá-lo pela  suas particularidades de escrita que tem um 
importante papel para o desenvolvimento de nossas crianças, pois favorece o conhecimento da 
linguagem. 

O seguinte trabalho vem contemplar a linguagem oral e escrita, incitando o prazer da criança 
por leitura e o tornando protagonista de um reconto da obra escolhida a seguir: 

 

AZIZI, O MENINO VIAJANTE 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA:06/04/2020 

ÁREA: PORTUGUÊS PROFESSORA: JERUSA 

Srs pais, ou responsáveis 
Essa atividade poderá ser copiada no caderno caso você não consiga fazer a impressão.  

Estamos trabalhando para melhor atendê-los. 
Contamos com a compreensão Professora Jerusa.   

TRABALHO INTERDISCIPLINAR LITERÁRIO DE PORTUGUÊS E ARTE – 4,0 PONTOS EM 

CADA DISCIPLINA 

AZIZI, O MENINO VIAJANTE, RODA PELO MUNDO EM 

CARROS, NAVIOS E AVIÕES -TODOS MOVIDOS A SONHOS. 

ELE SERÁ SEU GUIA NESSE PASSEIO INTERCONTINENTAL 

ATRAVÉS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA. 



 

➢ Realize a leitura do kidsbook através do link abaixo: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/azizi-o-menino-viajante/ 

➢ Após a leitura, responda em seu caderno de português:  

1) Qual o nome do lugar visitado por Azizi na sua viagem de navio? 

 

2) Quem ele encontrou quando chegou a este lugar? 

 

3) Como ele foi recebido quando chegou? 

 

4) Cite todos os meios de transporte utilizados por Azizi na história. 

 

 

➢ Elabore uma sua própria viagem em seu caderno de português, vá a lugares que você 
gostaria de conhecer, mundos mágicos e divertidos, lugares que você já foi e gostaria de 
visitar novamente... Enfim,  use e abuse da sua imaginação assim como o Azizi e capriche 
nas ilustrações colorindo-as com muito carinho. 

➢ No caderno de arte crie ou reproduza um meio de transporte ao qual você gostaria de realizar 
uma viagem assim como o Azizi realizou. Você pode inventar o seu próprio meio de 
transporte para viajar ou fazer um que você já conheça, não esqueça de dar um nome a sua 
invenção. Capriche!  

➢ Quero te ver! Isso mesmo! A tia está morrendo de saudade e quer muito ver você. Como 
isso será possível? Peça ajuda a alguém da sua família e apresente a história do Azizi do 
seu jeitinho para a tia assistir, crie um cenário, fantoche, dedoche, teatro de sombras, etc. 
Siga as orientações abaixo: 

➢ A apresentação deve ter no máximo 5 minutos de duração em vídeo; 

➢ Você pode reproduzir a obra AZIZI ,O MENINO VIAJANTE, ou fazer sua própria viagem de 
forma criativa e interessante; 

➢ Mande o vídeo pelo WhatsApp da tia para que eu possa assistir e matar a saudade de você. 

 

Conto com o empenho, colaboração e capricho para realizar todas as etapas do trabalho. 

Beijos com sabor de brigadeiro da tia Jê! 

06/04/2020 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/azizi-o-menino-viajante/



