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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4º ano - NOA Data: 08/05 à 13/05/2020 Carga Horária: 1 Aula 

Componente Curricular 
Central: Português 

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

Professor(es): 
Lindamir, Silvane, Paloma, Tatiane, 
Elisa, Clemare, Cleia, Juliana, 
Jaqueline, Michele, Ana Lucia, 
Laudo, Telma. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Usando Emojis 

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

Componente Curricular): 

➢ Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 

diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 

possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 

(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na 

vida social 

Objetos de Conhecimento: Compreensão; Estratégia de leitura; Planejamento de 

texto/Progressão temática e paragrafação; Compreensão em leitura. 

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. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno ou papel, lápis, borracha, lápis de 

cor. 

Aplicação/Fixação 

 ATIVIDADE:  

  Você já deve ter usado emojis em suas conversas virtuais, não é mesmo? 

  1- Leia esse enigma substituindo os emojis por palavras. 

  2- Está faltando algo importante nesse enigma...o que é? Isso mesmo um 

nome... dê um título ao nosso enigma! 
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________________________________________________ 

Escreva o título na linha acima! 

 

  3- Observe os emojis abaixo e relacione alguns com as frases a seguir: 
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Estou bravo! 

 

Fiquei envergonhado! 

Que lindo, adorei! 

 

Beijinhos carinhosos para você! 

Fiquei maluco! 

 

Não acredito nisso!! 

Desculpe, foi mal! Isso é um segredo! 

 

  4- Produção textual: 

   Em seu caderno use as frases e emojis da atividade 2 e escreva seu próprio 

  enigma. 

Vamos lá! 

Síntese/Avaliação 

➢ Ler o texto substituindo o emoji por palavra correspondente; 
➢ Interpretar símbolos e emojis; 
➢ Produzir um diálogo usando símbolos no lugar de palavras. 

Registro de Frequência 
➢  

Referencial 

➢ Professores da Rede Municipal. 

  


