
 
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 
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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

8º ANO   21/05 a 27/05 04 HORAS/AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es):  

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Adriana Sanches, Luciana 

Tramontina, Rosiléia Lanieski, 
Scheila Balbinoto e Vanessa Xavier 

Tema Genérico do Plano de Aula:  

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

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

 Competência gerais: 2, 7 
 Competências específicas: 2, 3 e 5 

Objetos de Conhecimento 

 Leitura (entonação de voz) 
 Interpretação do texto. 
 Classes de palavras (revisão); 
 Produção textual (pontuação, coesão, coerência, acentuação). 

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

 (EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos 
utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados. 

 (EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas 
no nível da oração e do período. 

 (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 
 ( (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 a música a seguir: 

Lava a mão 
 

Uma  

Lava outra, lava uma (mão) 

Lava outra, lava uma (mão) 

Lava outra mão, lava uma mão 

Lava outra mão 

Lava uma  

 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 

Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 

Lava uma (mão), lava outra (mão) 

Lava uma, lava outra (mão) 

Lava uma 

 

A doença vai embora junto com a sujeira 

Vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira 

Água uma, água outra 

Água uma (mão), água outra 



Água uma (mão)  

 

Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira 

Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira 

Lava uma mão, mão, mão, mão 

Água uma mão, lava outra mão 

Lava uma mão  

Lava outra, lava uma 

 

(Arnaldo Antunes)  
 
Em seu caderno, responda as questões propostas abaixo: 
 
01) Justifique o título dado à canção: 
 
02) Circule na música todos os substantivos: 
 
03) Copie da canção o verso que mais traz ações, grifando os verbos: 

04) Localize na música uma passagem que mostra que esse cuidado de lavar as mãos tem que ser com tamanha 
frequência: 
 
05) Transcreva do texto os mais variados tipos de lugares para se lavar as mãos:  
 
06) Qual a importância de se lavar bem as mãos? 

07) Você acha que essa prática de lavar as mãos ganhou mais força nesta época de Corona vírus? Justifique sua 
resposta:  
 
08) Por que você acha que houve a substituição do verbo "lavar" pelo verbo "aguar"? Qual tem um sentido mais 
expressivo? Por quê?  
 
09) Que mensagem a música transmite? Comente: 

 
AULA 3 E 4 
Em seu caderno, responda a questão proposta abaixo: 

1) Agora, você deverá criar uma paródia usando essa canção como base para prevenir contra o Corona vírus! 

Capriche!  

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 a música e responder as questões 01 até a 9. (2 aulas). 
 Produzir uma paródia usando a música acima como base para prevenir o Corna Vírus (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. 

 


