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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 

6º ANO  

Data de Realização das Atividades 

21/05 a 27/05 

Carga Horária 

5 AULAS 

Componente Curricular Central: 

Língua Portuguesa 

Componente Curricular Participante: 

- 

 
 
 

Professor(es): 

Adriana Aparecida Deniz Sanches; 
Eliane Gonçalves Cordeiro 

Bornholdt; Lucimara Ribeiro; 

 Márcia Regina Caregnato Colpini. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Substantivos e Adjetivos, histórias em quadrinhos - Produção de gênero textual – HQ’s 

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. 

 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. 

 Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, 
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e 
identidades sociais e culturais. 

Objetos de Conhecimento 

 Morfossintaxe; 
 Léxico/ Morfologia; 
 Relação entre textos; 
 Estratégias de leitura Apreciação e réplica; 
 Estratégias da escrita; textualização, revisão e edição; 
 Construção de textualização, revisão e edição. 

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

 (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances 

infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de 

forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

 (EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, 

Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 

 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e 

circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou 

oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, 

à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 

professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, 

acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, 

arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

 EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em 

textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

 (EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou 

sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com 

o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, 

foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na 



internet etc. 
  (EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de 

divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc. 

 (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. 

 (EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, 

personagens e recursos literários e semióticos. 

 (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, 

narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos 

passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os 

discursos direto e indireto. 
 (EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno, lápis, borracha, internet, lápis de cor 

Aplicação/Fixação 

 AULA 1 e 2 : 

 Leia o texto a seguir: 
 

Literatura de cordel 
A Literatura de Cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do 

interior nordestino. 

O termo “Cordel” é de herança portuguesa. Que nada mais é do que livretos de história rimada vendidos em 
cordões nas feras populares. 

A literatura de cordel tem como principais características: 
 

Linguagem coloquial (informal) 

Uso de humor, ironia e sarcasmo 

Temas diversos: folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc. 

Presença de rimas, métrica e oralidade. 
 

 Assista ao vídeo: https://youtu.be/FqawbLNXFN4 , que trata de uma poesia de cordel declamada sobre o 
coronavírus. 

 

Logo depois leia um fragmento da poesia de cordel “Cordel do Coronavírus” e localize todos os substantivos e 

adjetivos presentes nele. Depois classifique os adjetivos e substantivos que você encontrar. Você deve colocar as 

respostas em seu caderno: 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/FqawbLNXFN4


 

 
 

 
 Aula: 3, 4 e 5: 

 Leia: 

 



Vamos relembrar: 

 
  

 

   
 

   

Produção textual 
Agora que você viu como fazer uma hq, é sua vez monte uma história em quadrinhos sobre o coronavírus. Seja 
criativo, utilize seu caderno na horizontal (deitado) faça no mínimo 10 quadrinhos e solte sua imaginação. Não 
esqueça dos balões para as conversas. 

Síntese/Avaliação 

 Avaliar se os alunos desenvolveram as aprendizagens e as habilidades propostas. 

Registro de Frequência 

 Fazer leituras propostas, assistir ao vídeo e responder aos exercícios: 2h. 
 Leitura de conteúdos, produção e arte da mesma: 3h. 

Referencial 

 https://www.todamateria.com.br/literatura-de-cordel/ 
 https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/leia-na-integra-o-cordel-do-coronavirus-do- 

poeta-cearense-tiao-simpatia-1.2226173 
 https://www.facebook.com/1923339554556175/posts/2702290989994357/?sfnsn=wiwspwa&extid=20xWxa5tWp 

g8TlWC 

 

https://www.todamateria.com.br/literatura-de-cordel/
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https://www.facebook.com/1923339554556175/posts/2702290989994357/?sfnsn=wiwspwa&extid=20xWxa5tWpg8TlWC

