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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, 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 o texto a seguir: 

Há sempre coisas interessantes para fazer na quarentena 
 
Eu, que pago para não sair de casa, que só saio da toca em caso de emergência, tenho algumas 

dicas para você se distrair enquanto estiver em isolamento forçado.  
Há 8 anos vivo enfurnada e há sempre coisas interessantes para fazer. 
Nada melhor do que ter a companhia de bichos, que oferecem serenidade e alegria: cuidar e brincar 

com animais faz o tempo passar de maneira mais divertida.  
Arranjar uma mudinha de planta e acompanhar o crescimento dela é emocionante.  
Aproveite e plante em vasinhos: cebolinha, salsinha, tomates-cereja... até alface.  
Descole uma orquídea, ainda com brotinhos, para acompanhar o desabrochar, lindamente, dia a 

dia.  
Espalho telas e tintas sobre uma mesa e me arrisco a pintar alguma coisa, mexer com cores dá uma 

alegria na cabeça enquanto escuto músicas que me fazem feliz. 



Tenho feito tricô, fabrico mantas para os bichos usarem quando o inverno chegar.  
Escrevi uma letra vodu sobre o Coronavírus e fiz uma música punk para combinar com a noia que 

acontece: chama-se "Vírus do horror". 
Faço minhas unhas e pinto de várias cores.  
Pratico feldenkrais por Skype para meu corpo não enferrujar. Assisto séries diversas e filmes antigos 

na TV. 
Outro dia matei a saudade de um clássico dos anos 1950: "O dia em que a Terra parou", bem no 

clima de hoje.  
E, é claro, sempre rola um filme de James Dean no salão. 
Escolhi passar apenas 3 horas por dia acompanhando as notícias do Coronavírus, mais do que isso 

fico deprê. 
Depois, acendo velas e incensos na frente do meu altarzinho com todo tipo de divindades.  
Peço, em especial, para Nossa Senhora Aparecida proteger o Brasil com seu manto milagroso.  
Ando fuçando minha biblioteca, escolhendo livros que já li e esqueci.  
Arrumo gavetas, jogo fora um monte de traquitanas inúteis que acumulei ao longo dos anos.  
Fico namorando e limpando minha coleção de cristais plantom e meus pesos de papel.  
Lavo as mãos duzentas vezes por dia cantando "Parabéns a você" e estou viciada em passar álcool 

gel, hábitos modernos.  
Tenho sorte de morar numa casinha no meio do mato com meu namorado e passeamos pelo jardim 

conversando com as plantas.  
Acabei de escrever um livro e não consigo defini-lo: se é um diário, citações esquisitas, autoajuda a 

mim mesma ou nonsenses da minha cabeça.  
Pego o violão e noto que esqueci como tocar a maioria das minhas músicas.  
O que me deixa mais triste é não poder receber visitas dos meus filhos e netos, mas nada que um 

Face Time não resolva provisoriamente.  
Minha impressão é a de que nesse confinamento forçado que a humanidade está sendo obrigada a 

passar há um propósito divino.  
Um teste para que aqueles que sobreviverem a essa guerra invisível se conscientizem de que o 

planeta Terra está realmente sendo destruído pelos donos do poder de cada país.  
E que se não modificarem radicalmente seus comportamentos em todas as áreas, aí sim será a 

Terceira Guerra derradeira.  
Saúde física, mental, psicológica e espiritual para todos!  
 
#fiquememcasa  #vamosvencer 

(Rita Lee)  

Vocabulário:  

Cristal Phantom : Pedra universal. Considerado o mais eficiente para a programação. Age em 
todos os bloqueios físicos e emocionais.  

Feldenkrais : O método Feldenkrais é um tipo de terapia por exercício idealizada pelo israelense 
Moshé Feldenkrais em meados do século XX. O método é reivindicado para reorganizar as 
conexões entre o cérebro e o corpo e, assim, melhorar o movimento corporal e o estado 
psicológico. 

Nonsenses: frase, linguagem, dito, arrazoado etc. desprovido de significação ou coerência; 
absurdo, disparate. Conduta contrária ao bom senso. 

Skype: Software de troca de mensagens instantâneas pela internet, tendo como carro chefe seu 
sistema voip (voz sobre ip), ou seja, sistema que possibilita utilizar a voz para conversar pela 
internet. 

Face Time: é uma aplicação para um dispositivo de comunicação móvel que permite que as 
pessoas falem entre si enquanto se observam simultaneamente em uma exibição de vídeo. 

 

 
 
 



 
Em seu caderno, responda as questões propostas abaixo: 
 

 01)Que outro título você daria ao texto acima? 
 
02) Copie do texto palavras empregadas no grau diminutivo, dizendo o porquê dessa escolha: 
 
03) Que palavras encontram-se em itálico? Por quê? 
 
04) Justifique todas as aspas utilizadas no texto, respectivamente: 
 
05) Como você acha que é a letra da música "Vírus do horror"? Do que ela fala? 
 
06) Que mensagem o texto transmite? Comente: 
 
07) Segundo a autora, quais são os "hábitos modernos"? 
 
08) Crie mais duas hastags para acompanhar as do texto: 
 
 
 
 
09) Localize no texto: 
 
a) um numeral: 
b) um substantivo composto: 

             c) dois substantivos próprios: 
        d) um advérbio de negação: 
        e) um advérbio de afirmação: 
 

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

1) E você, levando em consideração os seus hábitos, costumes e religião, o quem tem feito para 

passar o tempo durante a quarentena? Quais são as suas dicas para as pessoas que estão 

em casa? Produza um texto justificando o seu ponto de vista. 

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 texto e responder as questões 01 até a 9. (2 aulas). 
 Produzir um texto contando como está sendo o isolamento social na sua família, dar dicas 

para as pessoas, justificando os seu ponto de vista (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. 

 


