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Tema Genérico do Plano de Aula:  

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Competência gerais: 
  2 - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 

 3 - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural  

 Competências específicas: 
  3 - Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de 

atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

  5 - Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, 
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual. 

Objetos de Conhecimento 

 Leitura (ritmo, entonação e pausas) 
 Poema (estrofes, versos, eu poético e interpretação); 
 Classes de palavras (revisão); 
 Produção história em quadrinhos (legendas, balões e onomatopeias). 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e 
circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo (escrito ou 
oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, 
à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de 
planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

 (EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades 
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, 
locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a 
aparecer a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 

 (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando 
em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e 
contradições, de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Internet, computador ou celular, lápis, caneta, borracha. 

Aplicação/Fixação 

AULA 1 E 2 
Leia o poema a seguir: 

Esse Corona!  
 

Ah, esse Corona!  
Que tão de repente chegou 



Na vida de muitos se instalou 
E a nossa rotina mudou. 

Aqueles que antes abraçávamos, 
Agora, 

De longe nos olhamos. 
O toque, há muito, distante, 
No momento, é inoperante. 

Esse Corona, 
Que veio sem convite, 

Algo pode nos ensinar? 
De que forma nos tratar? 

Se longe das pessoas nos obriga a ficar. 
Se o abraço é capaz de salvar 

Quem precisa dele,  
Como se curar? 

Vão dizer que isso é passageiro.  
É até conter o pico inteiro. 

Mas, se as pessoas gostarem, 
Dessa distância forçada, 
Vão quebrar a mazela 

Da ausência de carinho? 
Vai haver um retorno ao ninho? 

(Verena Venancio) 
Em seu caderno, responda as propostas abaixo: 

1. Justifique o título dado ao texto acima: 
2. Ele é formado por quantas estrofes e versos?   
3. De acordo com o eu poético, nos quatro primeiros versos, quem chegou de repente e que consequências 

trouxe?  
4. Interprete o último verso do poema, tentando responder a interrogativa:  
5. No poema, o Coronavírus veio sem ser convidado. Como seria um convite para ele se retirar do nosso país? 

Escreva-o:  
6. Que mensagem o poema transmite? Comente: 
7. Quais as principais mudanças provocadas pelo Coronavírus na nossa rotina?  
8. Você acredita que o Coronavírus pode nos ensinar algo? Explique: 
9. Você acha que o abraço pode curar alguém? Comente:  
10. Qual será a primeira ação que você fará quando a quarentena finalmente terminar?  
11. Você acredita que seremos os mesmos depois que tudo isso acabar? Justifique sua resposta:  
12. O que você tem feito para driblar esse distanciamento das pessoas que ama?  

13. Diga a que classe gramatical pertence cada palavra sublinhada no texto:  
 
AULA 3 E 4 
Em seu caderno, responda as propostas abaixo: 

1. Crie uma mensagem (bem criativa) de incentivo para que as pessoas obedeçam a quarentena e enfrentem esse 
momento: 

2. Transforme o poema em uma história em quadrinhos; 

Síntese/Avaliação 

 A atividade deverá retornar à escola, pois será observada a participação e o envolvimento dos alunos na 
devolutiva da mesma; 

 No retorno das aulas, a atividade será corrigida, o aluno deverá fazer anotações no caderno, questionar, 
participar.  

Registro de Frequência 

 Ler o poema e responder as questões 01 até a 13. (2 aulas). 
 Produzir uma mensagem incentivando as pessoas a ficarem em casa e transformar o poema em história em 

quadrinhos (2 aulas). 
 Após a realização da atividade proposta e a entrega dela, no retorno das aulas serão computadas as frequências 

No Diário de Classe impresso no início do Ano Letivo em poder do professor do componente curricular. 

Referencial 

 Esta sequência didática foi adaptada a partir do conteúdo trabalhado com os alunos em sala de aula dando 
ênfase ao momento atual. 

 


