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Edição 3 MMXIX
Caderno de Escritor
Marque ,no relógio, a hora que você está iniciando a Cult.

Grupo Delta

Desenhe a Lua de hoje e escreva a fase correspondente na linha abaixo da Lua.

DE OLHO NO LANCHE
Para fazer a Cult de hoje tenha em
mãos a carta que escreveu na Fase 4, com
o conteúdo de informações aprendidas
sobre alimentação saudável e convite
para o Encontro com a Melina
“Descomplicando a lancheira”.
Verifique se o conteúdo e a
estrutura da carta estão completos e faça
a revisão ortográfica.

Feito isto, agora passe a limpo a sua carta com uma letra bem caprichada e correta em
papel de carta.
Preencha o envelope em anexo com as informações do destinatário (quem recebe a carta)

e do remetente( quem escreveu e manda a carta). Veja o modelo:

Nome completo do Destinatário.
Endereço: Rua, número,
Cidade, país,
CEP: Código de Endereçamento
Postal

Nome completo do Remetente.
Endereço: Rua, número,
Cidade, país,
CEP: Código de Endereçamento
Postal

Coloque a 2ª versão da carta no envelope.
Para colocar o envelope em seu Caderno de Escritor de forma que poderemos retirá-lo para
leitura, siga as orientações para fazer um suporte:
Passo a passo para o suporte:
a) Passe cola em apenas três bordas do papel colorido anexo. Um lado fica sem cola,
formando uma bolsinha para poder encaixar o envelope.
b) Cole no centro da folha de seu Caderno de Escritor. Espere secar.
Está pronto o suporte para a sua carta!

Entregue junto com o caderno de Escritor o caderno de Cult.
Para montar o caderno de Cult siga as seguintes orientações:
a) Perfure as folhas;
b) Anexe todas as folhas com grampo trilho e com bom alinhamento das
folhas;
a) Coloque as Cults em ordem cronológica;
a) Retire todos os grampos;

Alinhamento das folhas.

Faça uma capa de acordo com o tema da Cult – com a Ordem das Cults
margem de 2cm, escreva o nome do(a) aluno(a), Capa com os dados completos
completo, o título da Cult, período – de 27 de
Grampos tirados
fevereiro a 12 de março - ilustração).
.

Melhora
destacadas

das

palavras

Conceito

Marque, no relógio , a hora que você terminou a Cult.

