
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4º ANO Data de realização das 
atividades: 07 a 13/05/2020 

Carga Horária: 04h 

Componente Curricular 
Central: Língua Portuguesa 

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

Professor: Grupo 1 

Tema da Aula: Fábulas 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular) 
 

  Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com compreensão, 

autonomia, fluência e criticidade. 

Objetos de Conhecimento 

 Formação do Leitor Literário; 

 Leitura Colaborativa e autônoma; 

 Construção do sistema Alfabético, ortografia e gramática; 

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

de Caçador) 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros 

e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como 

contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

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

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

 



 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Caderno, lápis, borracha, lápis de colorir. Site da prefeitura de Caçador.  

Avaliação: Espera-se que ao final deste plano os nossos alunos da rede municipal de 

ensino obtenham êxito na resolução de atividades propostas bem como façam uso do 

mesmo em atividades do seu dia a dia. 

 

Referencial: site da prefeitura de Caçador/ www.educacador.com/ acessado em 29/04 

Site educação htttps://educacaotransformacaooficial.blogspot.com/ acessado em 29/04 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 DESCRIÇÃO DO PLANO DE AULA EM CADA DIA 

CAÇADOR, 07 DEMAIO DE 2020  

 Aula 1:  Queridos alunos. Iniciaremos a aula de Língua Portuguesa realizando a leitura 

da fábula abaixo (a fábula de João em Maria encontra-se no site da prefeitura 

wwww.educacador.com, no link fábulas em formato de áudio. Após a leitura e/ ou escuta 

do texto, os alunos devem escrever a data e copiar no seu caderno disponível em casa 

as questões a baixo.  

 

 TEXTO-  

 

 

http://www.educacador.com/


 

 

 

  

2) Marque apenas a alternativa correta: 



 

 

a) João em Maria moravam com: 

(  ) Pai e irmão mais velho 

(  ) Mãe e o pai 

(  ) Madrasta e pai 

(  ) Pai e vários irmãos 

b) Quando João e Maria estavam perdidos na floreste eles encontraram: 

(  ) uma casinha de chocolate 

(  ) uma casinha de doces 

(  ) uma árvore encantada 

           (  ) os sete anões 

  

 CAÇADOR 08 DE MAIO DE 2020 

 

Vamos reler a fábula de João e Maria e em seguida realizar as atividades abaixo em seu 

caderno disponível em casa. 

1) Relembrado que na escola trabalhamos a flexão das palavras em aumentativo e 

diminutivo conforme o exemplo faça as demais,   

Cachorro  Cachorrinho  Cachorrão  

Casa   

Menina   

Bolo   

Criança   

Chocolate    



 

 

Copie em seu caderno o trecho a seguir e pinte as palavras que foram escritas 

com letra inicial maiúscula.  

     “João ficou preso em um salão e Maria foi obrigada afazer todo o serviço da casa. Os 

irmãos procuraram várias maneiras de fugir, mas, nada dava certo, até que um dia, 

quando mexia no caldeirão, a bruxa escorregou e se queimou”.  

 3- Escreva uma frase utilizando um substantivo próprio (lembrando que substantivos 

próprios dão nomes a cidades pessoas...)  Escolha um substantivo no texto da fábula de 

João e Maria forme uma frase e ilustre-a.  

 

09/05/2020 

1)  Nossa atividade de hoje vamos retomar o texto e escrever uma lista com dez 

doces que João e Maria podem ter encontrado na casa da bruxa (lembrando que 

lista escrevemos uma palavra embaixo da outra).  

 

2) Desenhe em seu caderno os personagens principais da história e forme uma frase 

para cada um deles.  

  

  

 CAÇADOR 10/05/2020 

 PRODUÇÃO DE TEXTO.  



 

 Imagine como seria a casa da bruxa da história de João e Maria e desenhe em seu 

caderno utilizando os materiais disponíveis em sua casa como palitinhos, tintas, giz de 

cera e etc.  

 

Agora utilize a sua imaginação e criatividade e escreva uma nova HISTÓRIA com a casa 

da bruxa. Lembre-se de usar parágrafos e pontuação adequada.  

 


