
 

 

Ano Letivo 2020 Plano de Ações ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma  4º ano Data: 28/05 a 03/06 Carga Horária: 4 aulas 

Componente 
Curricular Central: 
Português 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): Português – Matemática – 
História – Ciências - Geografia 

Professores: Adriana – Giovana – 
Jane – Janice-Miriane – Ticiane. 

Tema da Aula: Interpretação 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 
Ler e interpretar textos; elaborar frases envolvendo sinais de pontuação, aplicar seus conhecimento 
sobre a pontuação, Planejar e elaborar texto construindo significado e contextualizando ideias.(ponto, 
vírgula, interrogação, exclamação, Travessão, dois pontos)  

Objetos de Conhecimento Formação do leitor literário; Leitura colaborativa e autônoma; 
Planejamento, construção de texto e Sinais de Pontuação 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 
(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. 
(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. 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, 
sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 
(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de 
interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação de vocativo e de aposto. 
(EF04LP21) Planejar e produzir textos com base em observações incluindo imagens. 
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 
Acesso à plataforma on-line de atividades através de notebook, computador ou smartphone com 
acesso à internet; atividades impressas; caderno de registro; caneta; lápis, borracha. 

Avaliação: Quando voltarmos às atividades escolares, faremos retomadas dos conhecimentos com 
recuperação paralela sobre os objetos de conhecimentos supracitadas. 

Referencial: Nova escola; BNCC, sites na Internet, Clickeducativo 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS)  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie NO CADERNO as perguntas e assinale a resposta correta: 
 
1- Qual é o assunto principal do texto? 

(  )Informar sobre as plantas.  (  ) Informar sobre os cuidados para evitar a dengue. 

  ( ) Reconhecer a belaza das plantas. 

2) Esse é um exemplo de que tipo de gênero textual? 
 

  (  )Bilhete                          (  )História em quadrinhos                     (  )Folheto 
 
3) Qual é a finalidade do texto? 
 
(   ) Contar uma piada.     (  ) Falar sobre a importância da prevenção.     (  ) Ensinar uma receita. 
 
4) Elabore três frases falando sobre os cuidados que devemos ter contra o mosquito da dengue. 
 
A) 
B) 
C) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

VAMOS ESCREVER? 
 

   Observe a sequência de imagens e 
escreva em seu caderno um  texto sobre 
elas. Lembre-se de dar um título e cuidar 
com as pontuações. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATIVIDADES SOBRE SINAIS DE 

PONTUAÇÃO 

Os sinais de pontuação funcionam 

como uma espécie de sinalização, 

guiando e organizando o texto a ser 

lido. Como num trânsito, os sinais 

apontam onde deve haver pausas ou o 

que chama a atenção. Os sinais de 

pontuação mais utilizados são:    

 

No seu caderno escreva a data de 

hoje, escreva o título “SINAIS DE 

PONTUAÇÃO”, copie os exercícios 

abaixo e resolvá-os: 

 



 

1) Relacione: 

 

1. Ponto final                                     
2. Dois pontos 
3. Exclamação 
4. Reticências 
5. Vígula 
6. Travessão 
7. Interrogação 

 

(   ) Que olhos lindos! 
(   ) O cachorro era muito... 
(   ) Qual é o seu nome? 
(   ) Comi balas, pirulitos, chicletes e bombons. 
(   ) A professora disse: 
(   ) – Vocês devem escrever certinho. 
(   ) Nossos alunos são muito inteligentes. 

 

2) Pontue corretamente as frases com      ?    ou          : 

 

a) Quem é esta menina                                 b)  Quantos anos você tem  

c)Como a praça está cheia                            d)  Como você está bonita 

          e) Que susto                                                   f) Você quer um docê  

3) Responda no caderno: 

a) Quando devemos usar o ponto final?  

b) O que indica os dois pontos? 

c) Quando usamos o travessão? 

d) O que indica a vírgula? 

e) Escreva uma frase interrogativa e outra exclamativa: 

 

4) Copie no caderno o quadro e complete-o: 

DESENHO SINAL 
DE PONTUAÇÃO 

ESCREVA O NOME DO 
SINAL DE PONTUAÇÃO 

O QUE INDICA ESSE SINAL DE 
PONTUAÇÃO 

     PONTO FINAL  

  
 

INDICA UMA PERGUNTA 

! 
  

  
VÍRGULA 

 

  INDICA SUSPENSÃO DO 
PENSAMENTO, DÚVIDA OU QUE A 
FRASE FOI INTERROMPIDA. 

 
 

 
TRAVESSÃO 

 

 
: 

  

 

? ! 

  

  

  



 

 
Você viu como é maravilhoso o MUNDO DAS CRIANÇAS? Agora, você vai criar em seu caderno 
um DIÁLOGO entre você e alguém de sua família, falando sobre o seu mundo de criança. (não 
esqueça de usar os sinais de pontuação corretos para o diálogo, que são os DOIS-PONTOS 
(:) e TRAVESSÃO (-) 
Exemplo de diálogo: 
 
O aluno pergunta para a professora: 
- Professora, é preciso mesmo lavar as mãos com sabão? 
A professora responde: 
- Sim, pois lavando bem as mãos estaremos nos protegendo 
contra o Corona Vírus. 
O aluno fala: 
- Obrigado pela informação, vou me cuidar para o vírus não me 
pegar. 
 
AGORA É A SUA VEZ!!! 
__________________________________________________________ 
 

2) Após ter lido o poema, você pode estar pensando como é o seu MUNDO DE CRIANÇA e fazer um 
lindo desenho no caderno. 

 


