
 
ANO LETIVO: 2020 PLANO DE AÇÕES: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Turma: NOA  5ºAno   Data: 04 a 12 /06 Carga Horária: 1 Aula  

Componente 

Curricular Central: 

LIÍNGUA 

PORTUGUESA 

Componente(s) 

Curricular(es) 

Participante(s): 

LIÍNGUA 

PORTUGUESA 

Professor(es): Terezinha Rosicleia Kamienski. Clemari Aparecida 

Coelho, Ana Lúcia Maceno, Laudo Bellaver,  Deisiane Aparecida de 

Paulo, Jaqueline Gonçalves Soares,Tatiane Da Silva Pessole 

Frederick,Paloma Macedo,Silvane Dick Meireles da Silva,Juliana 

P.Mazzotti, Lindamir Sicka Ceolla, Michele Stona, Telma Nunes da 

Rosa Mallmann. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Interpretação textual e reorganização de ideias 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular): 2.

  Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma deinteração 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. 

 Interpretação Textual. 

 Compreensão. 

 Despertar a criatividade e imaginação. 

 Treino e aprimoramento da escrita e leitura 

 Ordem alfabética 

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. 

 (EF15LP15). Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da 

humanidade. 

 (EF05LP19) – Argumentação oral para produção. 

➢ (EF05LP02) - Conhecimento do alfabeto. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno ou folha, lápis, borracha, lápis de cor. 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 

 

Querido (a) aluno (a) para realizar as atividades, você deverá ler o texto com muita atenção. Se 

preciso for, deverá ler várias vezes. Aqui você usar a sua imaginação. Lembre-se que nome de 

pessoas e locais, escrevemos com letra maiúscula.  

 

ATIVIDADE:01 



 

 

 



 

ATIVIDADE: 02                   Interpretação do texto: 

1- Quais são as pessoas que fazem parte da família do texto? 

R: 

2- O que a galinha tinha de diferente das outras? 

R: 

3- Por que o dono queria se desfazer da galinha? 

R- 

4- O que aconteceu com a galinha no final da história? 

R- 

5- Em que situação ficou a família após pôr fim a vida da galinha? 

R- 

6- Agora de um título a essa história. 

R-  

ATIVIDADE: 03 

1- Coloque os nomes que você usou no texto em ordem alfabética. 

R:  

2- Use sua imaginação e mude o final da história. 

R-  

ATIVIDADE 4: 

1- Escreva palavras que rimem com as escritas abaixo, conforme o exemplo: 

Baunilha – planilha                                           Galinha –  

Ovo –                                                                Menina –  

Ouro –                                                               Vida – 

Dinheiro –                                                         Sorridente –  

Senhor –                                                            Esperta – 

Perguntou –                                                       Dona –  

Marido –                                                            Esposa –  

 



 

ATIVIDADE – 05 

1- Em seu caderno, forme uma frase com cada palavra: 

 

dinheiro – ovos – esposa – menina – esperta – cansativo – ideia – botar – pai – dia 

 

 ATIVIDADE – 06 

Separe as sílabas: 

senhor-                                                         perguntou- 

botasse-                                                       cansativo- 

único-                                                           esperar-  

botava-                                                          galinha- 

tinha-                                                             então- 

ouro-                                                             parece- 

achou- 

Síntese/Avaliação.  
Trabalhar leitura e escrita, interpretação, compreensão, concentração e criatividade. 

Referencias: Livro, Oficina de Literatura 
https://br.pinterest.com/pin/795659459138928307/ e produção professores. 

 

https://br.pinterest.com/pin/795659459138928307/

