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Tema Genérico do Plano de Aula: Leitura, interpretação e produção textual 

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

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. 

  

Objetos de Conhecimento:   

 Estratégia de leitura  
 Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação   
 Compreensão 
 Escrita autônoma e compartilhada  
 Edição de textos 
 

  

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

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

 (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas 
e de acordo com as características do gênero textual. 

 (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala 
de personagens. 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

    Enunciado 

 Chegamos a mais uma semana da atividades à distância, todos e todas estamos sentindo 

muita saudades da escola, dos colegas, dos Professores e de tudo que acontecia na nossa escola, 

mas saibam que, em algum momento, tudo vai passar e logo a gente volta a se abraçar. 

 Enquanto isso, vamos treinar nossa leitura, interpretação de texto e escrita? 

 Leia com muita atenção o texto “O reizinho mandão” de Ruth Rocha e responda as 

questões de acordo com a orientação de sua Professora ou Professor.  

 Um forte abraço, se cuidem e estudem!  

O REIZINHO MANDÃO 

 

 Era uma vez um reizinho que vivia mandando seus súditos calarem a boca. As pessoas, 

então, de tanto ficarem caladas, foram esquecendo como é que se falava. Ai o reizinho percebeu 

o que havia feito a seu povo e resolveu visitar o reino vizinho e consultar um sábio que morava 

lá. 

 Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda 

essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. 

 Mas agora o reizinho estava muito diferente! 

 Até pediu desculpas por estar incomodando... 



 

 E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava, ficava dando umas risadinhas para 

agradar o velho. 

 Vocês precisavam ver o pito que o velho passou no reizinho! 

 - Pois é - dizia ele - Vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta! É isso que dá? 

 E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo, bem no 

nariz do rei. 

 E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar nem nada, e até estava na 

casa do sábio... 

 De repente o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse: 

 - Olha aqui, mocinho. Esse negocio de ser rei não e assim, não! Não é só ir mandando pra 

cá, ir mandando pra lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer 

outras coisas. Veja só o seu caso: mandou que mandou! Inventou uma porção de leis bobocas. 

Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca! De certo, com medo de que todo 

mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou! Não era isso que 

você queria? 

 O reizinho baixou a cabeça, desapontado... 

 - E não adianta emburrar não! - continuou o velho. - Agora você tem que dar um jeito nessa 

situação. 

 - É isso mesmo que eu quero – falou o reizinho. - O senhor me diga o que eu devo fazer, 

que eu faço! 

 - Pois muito bem! - Falou o velho. - O que você tem que fazer é sair no seu reino batendo 

de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar, ela vai 

dizer a você o que precisa ouvir. E nesse dia seu reino vai ficar livre dessa maldição. 

Ruth Rocha 

 

Questões de interpretação 
 

1) Qual é o título do texto? 
________________________________________________________________________ 

2) Quem é o autor do texto? 
________________________________________________________________________ 

3) Quantos parágrafos há no texto? 
________________________________________________________________________ 

4) Quais são os personagens principais do texto? 
________________________________________________________________________ 

5) O que o reizinho vivia mandando seus súditos fazerem? 
________________________________________________________________________ 

6) O que aconteceu com o passar do tempo? 
________________________________________________________________________ 

7) Depois de perceber o que havia feito ao seu povo, o que resolveu fazer o reizinho? 
________________________________________________________________________ 

8) Como era o velho sábio? 
________________________________________________________________________ 

9) O que demonstra que o reizinho havia mudado? 
________________________________________________________________________ 

10) O que o sábio disse ao rei para ele fazer? 
________________________________________________________________________ 

Produção de texto 

 



 

O texto “O reizinho mandão” traz uma lição muito legal, mostra que é importante termos regras e 

leis, mas que estas não nos impeçam te der opinião e voz. Na história, uma criança seria a 

responsável por “quebrar a maldição do reino”, então, agora é a vez de vocês crianças nos dizerem 

o que fariam se fossem os reis e rainhas da história: 

 

a) Produza um texto com 2 parágrafos e nos conte o que você faria se fosse o rei da história, 

como poderiam quebrar a maldição para que todos voltassem a falar? Use a criatividade e 

a pontuação correta, vamos lá? 

b) Crie uma frase onde esteja presente cada uma das seguintes palavras: 

 

Liberdade______________________________________________________________ 

Respeito_______________________________________________________________ 

Ouvir__________________________________________________________________ 

Falar___________________________________________________________________ 

 

 
 


