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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

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

 Competência gerais: 1 e 2 
 Competências específicas: 2, 3 e 5 

Objetos de Conhecimento 

 Leitura (entonação de voz) 
 Interpretação do texto. 
 Produção textual (pontuação, coesão, coerência, acentuação). 

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

 (EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos 
utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados. 

 (EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas 
no nível da oração e do período. 

 (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 
 ( (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, 

levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e 
contradições, de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Internet, computador ou celular, lápis, caneta, borracha. 

Aplicação/Fixação 

AULA 1 E 2 

Leia o texto a seguir “Quarentena”, de José Roberto Torero Fernandes Júnior. 

 
 

Quarentenas -- 22 
 

Fernandinho tem oito anos e está sozinho em casa. Sozinho e trancado. É que, quando Helena Cristina (viúva, 

45 anos, diabética) começou a se sentir mal, foi para o Pronto Socorro e levou a chave.  

Ela esperava que fosse algo rápido. Uma injeção e mais nada. Mas do Pronto Socorro foi para o hospital e daí 



para a UTI. 

Ninguém sabe que ela está lá. Ninguém sabe que Fernando está sozinho. 

Isso foi há quatro dias. Fernandinho não tem mais nada para comer. Ele até tentou chamar a atenção dos 

vizinhos: começou com gemidos discretos, depois chorou alto, chegou a quebrar vasos. Mas todos no prédio 

já estavam acostumados com seus barulhos e nem deram bola. 

Helena Cristina não vai sobreviver. 

Fernandinho será encontrado, porque, de tão nervoso, fará xixi na porta e um vizinho mal-educado, vendo a 

poça fétida, xingará Helena Cristina de todos os nomes e depois, não satisfeito, dará um chute tão forte na 

porta que ela abrirá.  

O mal-educado vizinho encontrará Fernandinho desfalecido. Então pegará o pequeno yorkshire no colo, o 

levará para casa e serão amigos para sempre, dando um final feliz e meloso para esta história.  

 

(José Roberto Torero Fernandes Júnior) 

 

 

01) Justifique o título dado ao texto, aproveitando para sugerir um outro: 

 

02) Qual o tema central do texto? Onde se passa a história?  

 

03) Por que Fernandinho ficou sozinho?  

 

04) Qual o conflito existente nessa narrativa? Como ele foi resolvido?  

 

05) Qual a importância das informações contidas entre parênteses para o contexto? 

 

06) O que significa a expressão "não dar bola"?  

 

07) Você acha que Helena Cristina teve alguma culpa nessa história?  

 

08) O que se pode inferir da causa da morte da Helena Cristina? Justifique sua resposta: 

 

09) O final foi inesperado? Por quê? 

 

10) Em que momento você percebeu quem era, de fato, o Fernandinho? Comente: 
 
AULA 3 E 4 

01) Quem você pensou que fosse Fernandinho, durante a narração? Isso mudaria alguma coisa a história e seus 

sentimentos? Por quê?  

 

02) Que característica do vizinho foi enfatizada? Ele teve uma boa ou uma má ação? Justifique sua resposta:  

 

03) Que mensagem o texto transmite?  

 

04) Que crítica social está contida na narrativa?  

 

05) Crie um final alternativo para o texto: pode ser cômico ou trágico! Você escolhe! Capriche! 
Síntese/Avaliação 

 A atividade deverá retornar à escola, pois será observada a participação e o envolvimento dos alunos na devolutiva da 
mesma; 

 No retorno das aulas, a atividade será corrigida, o aluno deverá fazer anotações no caderno, questionar, participar.  

Registro de Frequência 

 Ler o texto e responder as questões 01 até a 10. (2 aulas). 
 Responder as questões 01 até a 04. Na 05 criar um final alternativo para o texto. (2 aulas). 

 Após a realização da atividade proposta e a entrega dela, no retorno das aulas serão computadas as frequências No Diário de Classe 
impresso no início do Ano Letivo em poder do professor do componente curricular. 

Referencial 

 Esta sequência didática foi adaptada a partir do conteúdo trabalhado com os alunos em sala de aula dando ênfase ao momento atual. 

 


