
 
ANO LETIVO: 2020 PLANO DE AÇÕES: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Turma: NOA  4ºAno   Data: 04 a 12/06 Carga Horária: 1 Aula  

Componente 

Curricular Central: 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Componente(s) 

Curricular(es) 

Participante(s): 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Professor(es): Professor Terezinha Rosicleia Kamienski, Ana Lucia 

Maceno, Clemari Aparecida Coelho, Laudo Bellaver, Deisiane de 

Paulo.  Juliana P Mazzotti, Silvane Dick M da Silva, Lindamir S Ceolla. 

Paloma Macedo, Telma N. da Rosa Mallmann, Tatiane da S Pessole 

Frederick. Jaqueline Gonçalves Soares. Elisa Gaspar  

Tema Genérico do Plano de Aula: Ordenando frases. 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (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: Leitura colaborativa e autônoma. Compreensão. Conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil. 

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 decor. 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 

Ler o texto e fazer a interpretação 

QUEM É QUEM DENTRO DA BOCA 

 

    Os adultos têm 32 dentes na boca. Quando eles caem não nascem outros. 

    As crianças têm 20, que começam a ser trocados por volta dos sete anos. 

    Os dentes da frente são os incisivos. Eles são oito, e cortam os alimentos. 

    Os caninos servem para rasgar a comida. Eles parecem dentes de cachorro. Todo mundo 

tem quatro caninos. 

    Os pré-molares são os dentes do meio. As crianças não têm dentes pré-molares, os adultos 

têm oito. 

    Os molares servem para amassar o alimento. As crianças têm oito dentes molares e os 

adultos 12. 

 

 

 



 

 Questões 

1). Qual é o título do texto? R: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 2). Quantos parágrafos há no texto? R: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 3). Quais os dentes humanos se parecem com os do cachorro? R:_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 4). Quais os dentes que as crianças não têm? R: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 5). Quando as crianças começam a trocar os dentes? R: ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 6). Quantos dentes diferentes nós temos? R: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 7). Quantos dentes tem uma criança? R: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 8) O texto refere-se a uma: 

( ) Receita         ( ) Poesia          ( ) Notícia         ( ) Informação. 

 

Síntese/Avaliação.  

Ao retorno das aulas presenciais a avaliação será feita através de leitura e correção oral das 

atividades. 

 

Registro de Frequência 

 

Referencial-  

 https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-quem-e-quem-dento-da-boca-

4o-ou-5o-ano/ 

 

 

 

https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-quem-e-quem-dento-da-boca-4o-ou-5o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-quem-e-quem-dento-da-boca-4o-ou-5o-ano/

