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ORAÇÃO AO MENINO JOAQUIM JOSÉ 
 

Hoje faremos a escolha da Cult de um modo diferente!! 

Todos os alunos do Fundamental 2 receberam o mesmo texto que servirá 
como base para as próximas propostas.  

O que cada grupo deverá resumir está listado a seguir.  

Observe que não há um grupo determinado no cabeçalho. Leia atentamente 
cada proposta e, então, faça sua escolha. Marque no cabeçalho o grupo escolhido e 
mãos à obra.  

Faça somente a proposta do grupo que você escolheu.  

 

Grupo Alfa 

1) Leia todo o texto uma vez, sem parar, para que você tenha uma visão geral do 
assunto.  

2) Leia-o novamente, agora por trechos - numerados à esquerda, e, escreva ao lado de 
cada trecho o assunto dele.  

3) Não é possível resumir um poema, pois perderia a forma, e, partes importantes que 
mostram o sentimento do autor ao escrevê-lo. Portanto, escreva somente os fatos 
que são apresentados em cada trecho.  

 

Grupo Beta 

1) Leia todo o texto uma vez, sem parar, para que você tenha uma visão geral do 
assunto.  

2) Leia-o novamente, agora por trechos - numerados à esquerda, e, escreva ao lado de 
cada trecho o assunto dele.  

3) Não é possível resumir um poema, pois perderia a forma, e, partes importantes que 
mostram o sentimento do autor ao escrevê-lo. Portanto, escreva somente os fatos 
que são apresentados nos trechos de 1 a 15, separadamente. 

 



  

Grupo Gama 

1) Faça uma leitura panorâmica do texto. Observe quantos narradores possui, quantas 
vozes além dos narradores, os coros, quantos trechos numerados.  

2) Leia-o novamente, agora por trechos de 1 a 10 - numerados à esquerda, e, escreva 
ao lado de cada trecho o assunto dele.  

3) Não é possível resumir um poema, pois perderia a forma, e, partes importantes que 
mostram o sentimento do autor ao escrevê-lo. Portanto, escreva somente os fatos 
que são apresentados nos trechos de 1 a 10, separadamente. 

 

Grupo Delta 

1) Faça uma leitura panorâmica do texto. Observe quantos narradores possui, quantas 
vozes além dos narradores, os coros, quantos trechos numerados.  

2) Leia-o novamente, agora por trechos de 1 a 6 - numerados à esquerda, e, escreva ao 
lado de cada trecho o assunto dele.  

3) Não é possível resumir um poema, pois perderia a forma, e, partes importantes que 
mostram o sentimento do autor ao escrevê-lo. Portanto, escreva somente os fatos 
que são apresentados nos trechos de 1 a 6, separadamente. 

 

Grupo Épsilon 

1) Faça uma leitura panorâmica do texto. Observe quantos narradores possui, quantas 
vozes além dos narradores, os coros, quantos trechos numerados.  

2) Leia-o novamente, agora por trechos de 1 a 5 - numerados à esquerda, e, escreva ao 
lado de cada trecho o assunto dele.  

3) Não é possível resumir um poema, pois perderia a forma, e, partes importantes que 
mostram o sentimento do autor ao escrevê-lo. Portanto, escreva somente os fatos 
que são apresentados nos trechos de 1 a 5, separadamente. 

 

 

 


