
Querida aluna e querido aluno,

Seja bem-vindo ao Codap e às atividades remotas de

Língua Portuguesa!

Profa. Dra. Alessandra Machado



Cada pessoa é única e guarda aquilo que tem significado para sua vida. Nossa

memória individual é única, mesmo vivenciando as mesmas experiências que

outras pessoas, mas cada um de nós seleciona e compõe seu próprio

conjunto de registros, de experiências e de lembranças.

Nosso objetivo é que a aula de Língua Portuguesa seja significativa para você

e que deixe boas lembranças, além da construção do conhecimento da

disciplina.

Vamos trabalhar o desenvolvimento da leitura e do hábito de ler, de contar

história e escrevê-las. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar com a

temática da identidade e do patrimônio.



Patrimônio cultural: o que é?

Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos
preservar: são os monumentos e obras de arte, e, também, as
festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os
saberes, fazeres e falares. Tudo, enfim, que produzimos com as
mãos, as ideias e a fantasia.

O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos
saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que
remetem à história, à memória e à identidade desse povo.

Fonte: http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-cultural/principal/textos/patrimonio-cultural-o-que-e

http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-cultural/principal/textos/patrimonio-cultural-o-que-e


Você 

conhece 

esses 

patrimônios 

sergipanos?



Converse com seus pais e/ou responsáveis, com os avós ou os tios

sobre essas imagens do patrimônio cultural sergipano.

É um momento de conversa e troca de informação e de

experiência. Para isso, você vai conversar para saber o nome

desses patrimônios da imagem e pedir que compartilhem histórias

que eles já vivenciaram ou ouviram sobre essas imagens.

Agora que já conhece os nomes e as histórias dos patrimônios

culturais do seu estado, vamos passar para o registro escrito da

pesquisa.

Momento de Pesquisa!



QUEM CONTA UM 
CONTO, AUMENTA O 

ENCANTO



Momento de Registro

Agora é o momento de escrever o nome dos patrimônios

da imagem e uma história sobre um dos patrimônios

culturais de Sergipe. Pode ser uma história vivida por

você com sua família ou contada por eles.

Primeiramente, faça um rascunho dessa história, peça

os pais e/ou responsáveis para lerem e depois,

compartilhe o texto escrito com a professora pelo Sigaa

ou pelo e-mail alessandrasje@hotmail ou pelo WhatsApp

(79) 99626-9186 ou poste no Instagram e marque o

@codapufs.



Desejo que você esteja bem, com saúde      

e em casa com sua família!

Fique em casa, cuide de si e da sua família!

Abraços virtuais,

Profa. Alessandra Machado


