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Componente(s)Curricular(es) Participante(s): 
 

Tema da Aula: Cuidado com a Dengue 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): Conhecimento; 
Comunicação; Responsabilidade e Cidadania 

Objetos de Conhecimento: Escrita autônoma 3º, 4º e 5º ano; Compreensão 3º, 4º e 5º ano /Pontuação. Reconstrução das 
condições de produção e recepção de textos; Estratégia de leitura; Compreensão em leitura; Produção de texto; Construção 
do sistema alfabético e da ortografia 3º, 4º e 5º ano; Conhecimento das diversas grafias do alfabeto. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador): 
(EF35LP27) - Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, 
imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.  
(EF35LP03) - Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 
(EF15LP01) - Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.  
(EF35LP05) - Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de palavras, expressões, pontuação 
expressiva, oralidade, ortografia.  
(EF05LP43) - Criar versos livres, utilizando imagens poéticas e recursos visuais e sonoros.  
(EF05LP24) – Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultado de pesquisa em fontes de informação 
impressas, digitais, sonoras, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF15LP03) - Localizar informações explícitas em textos.  
(EF35LP12) - Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as convenções, do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.  
(EF05LP19) – Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos 
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. 
(EF05LP03) - Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuação ortográfica, divisão 
silábica, sílaba tônica e átona, singular e plural. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Computador, internet e registros no caderno. 

Avaliação: Leitura de textos e imagens, questionários, produção de uma estrofe dando continuidade ao poema. 

Referencial: No retorno as aulas, além e dos alunos apresentarem o caderno com as atividades propostas. 
Referencial: 5° Ano (Por Descritor – Português). Disponível em: 
<https://profwarles.blogspot.com/2016/03/questoes-por-descritor-de-portugues.html> 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
Aplicação e fixação: 

05 de Junho – Dia do Meio Ambiente 

As questões 1, 2 e 3  referem-se a este texto: 

CUIDADO COM A DENGUE 

            A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela fêmea do 

mosquito Aedes aegypti. A danada vive somente 30 dias, mas é o tempo 



 

suficiente para infectar um monte de gente. E é um mundaréu de doentes mesmo: a dengue já é a 

principal doença transmitida por mosquito no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

pode haver até 100 milhões de casos, em dezenas de países. 

http://www.canalkids.com.br/portal/barra/clubv.php?u=../saude/index.htm 

1-  Neste trecho “A danada vive somente 30 dias”, a palavra em destaque refere-se: 

(A) à dengue.    (B) à doença infecciosa.    (C) à fêmea do mosquito.    (D) à OMS. 

2 - Nesse texto “E é um mundaréu de doentes mesmo” a palavra em destaque indica: 

(A) pequena quantidade de doentes.       (B) média quantidade de doentes. 

(C) pouca quantidade de doentes.        (D) grande quantidade de doentes. 

3- Quanto tempo vive o mosquito da dengue: 

(A) 1 semana.            (B) 15 dias.            (C) 30 dias                   (D) 60 dias. 

4- Leia o texto a seguir e responda: 

Nosso planeta pede socorro 

            Quem nunca ouviu falar de aquecimento global, desmatamento, poluição de rios e mares, menor 

quantidade de água doce e muitos outros fenômenos? Essas notícias nos deixam preocupados com o 

meio ambiente e o futuro da Terra. 

            Mudanças no clima, acidez nos oceanos, poluição...A Terra está passando por um momento 

muito difícil, em grande parte, por consequência das ações do ser humano. Por isso, precisamos adotar 

alguns hábitos pelo bem do planeta que habitamos: economizar água, fazer coleta seletiva do lixo, 

manter limpas as ruas da cidade, não queimar as matas e evitar desperdício de energia. 

O planeta Terra está pedindo socorro por causa: 

A) da internet e do telefone celular.  

B) do aquecimento global e da grande quantidade de cachorros. 

C) do desmatamento e da poluição de rios e mares. 

D) dos telejornais e das ações dos adolescentes. 



 

5- Leia o texto a seguir e responda:   

 

Os textos lidos tratam do mesmo assunto. Sobre o que eles falam: 

A) A necessidade de plantar árvores. 

B) A convivência entre os amigos. 

C) Os cuidados que devemos ter ao plantar e colher. 

D) A importância de partilhar idéias e práticas visando o bem de todos. 

6- Leia a charge ao lado: 

Nesta charge, o autor usou três pontos de exclamação, na 

fala do personagem, para reforçar o sentimento de: 

(A) indiferença.      (B) preocupação.      (C) indignação. 

(D) tranquilidade. 

Observe a imagem abaixo para responder as questões 7 e 8: 

 



 

7- A harmonia com o meio ambiente é demonstrada pelo(a): 

(A) cuidado com o meio ambiente.            (B) aperto de mão. 

(C) cultivo das plantas.                               (D) amizade com os animais. 

8-  A imagem observada é um 

(A) bilhete.                (B) cartaz.           (C) convite.                (D) ingresso. 

Leia o texto abaixo e responda as questões 9 e 10: 

Quadrinhos verdes 

               Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam 

com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente!  Este foi o sonho de Florinha. Ela 

resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com 

toda a turma. Aposto que você também vai adorar! 

Ciência Hoje das Crianças. n. 220. jan./fev. 2011. p. 24. 

9-  Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor: 

(A) “... onde todos os bichos são vegetarianos...”.         (B) “Este foi o sonho de Florinha.”. 

(C) “...a professora aproveitou para falar sobre ecologia...” 

(D) “Aposto que você também vai adorar!”. 

10- Neste texto há alguns substantivos. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

substantivos comuns: 

(A) bichos, homem e professora.                  (B) Animalândia, bichos e professora. 

(C) Florinha, ambiente, professora.               (D) Animalândia, sonho, professora. 

11 – Leia as duas estrofes do poema abaixo e circule as rimas. Em seguida use a sua criatividade para 

dar continuidade ao poema, criando a 3ª estrofe: 



 

 

12 - Leia o texto com atenção para responder as perguntas abaixo: 

Copie e responda as questões em seu caderno. 

a)    Qual é o título do texto? 

b)    Quantos versos e quantas estrofes tem o poema? 

c)    Do que a pessoa trabalha? 

d) Retire do texto duas palavras com encontros vocálicos e duas 

com encontros consonantais. 

Encontros vocálicos: _________________________ 

Encontros  consonantais: ______________________ 

 

 

 

e)    Separe as sílabas das palavras sublinhadas e classifique-as em: monossílaba, dissílaba, trissílaba 

ou polissílabas. 



 

Na esquina, não se aperta, 

trabalhando de engraxate. 

Já tem freguesia certa, 

porque engraxa com arte. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 


