
 

Ano Letivo: 2020          Plano de Ações     ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma  

4º ANO NOA 

Data: 07a 

13/05 

Carga Horária:  1 Aula 

Componente Curricular 

Central: Português 

Componente 

Curricular  

Participante.  

 Professores: Deisiane, Lindamir, Silvane, Paloma, 

Tatiane, Elisa, Clemare, Cleia, Juliana, Jaqueline, 

Michele, Ana Lucia, Laudo, Telma. 

Tema da Aula: Fábula:  A Tartaruga Voadora 

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

Curricular)  

 Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso 

estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais 

como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 

reconhecendo o potencial transformador e humanizado da experiência com a literatura. 

Objetos de Conhecimento   

• Formação do leitor literário  

• Reconstrução das condições de produção e recepção de textos.  

• Estratégia de leitura 

• Construção do sistema alfabético e da ortografia 

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. 

(EF15LP03) localizar informações explícitas em textos. 

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



 

Aplicação/Fixação        

ATIVIDADE:                       A TARTARUGA VOADORA 

           Dois gansos, que iam viajar, convidaram a tartaruga para ir com eles. Ofereceram-se 

para carrega-la, presa apela boca com um pau, que um seguraria de um lado e o outro de outro. 

E assim fizeram. 

           No caminho, a tartaruga ouviu zombarem dela, e irritada, quis se defender. Abriu a boca 

e caiu no chão, espatifando-se.  

Moral: um pequeno descuido pode ter várias consequências 

Responda oralmente: 

1 - Que animais aparecem no texto? 

R:_____________________________________________________________ 

2 -Este texto é uma: 

           (  ) notícia            (  ) carta              (  ) fábula            (  ) receita 

3- A tartaruga agiu com: 

            (  ) paciência        (  ) solidariedade       (  ) irritação         (  ) tranquilidade 

 4 - Hora da atividade: em seu caderno ou folha desenhe e escreva uma nova história para 

nossa amiga tartaruga, usando as informações abaixo:  

*Era um lindo dia de verão 

*A tartaruga queria ir à festa da escola de seus filhos 

* Ela está atrasada 

* Ela é amiga de um casal de ganso muito bondoso. 

E aí, será que ela consegue chegar em tempo a festa de seus filhos ou será que ela vai cair 

novamente?                Mãos à obra!! Use toda sua imaginação. 

Síntese/Avaliação 
Introdução gênero fábula.   Leitura e interpretação da fábula.  Identificação dos sinais de 
pontuação.  Ilustração e produção de uma nova versão para a fábula. 

 


