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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Interpretação textual 

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

Componente Curricular) 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta. 

 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 



Objetos de Conhecimento 

 Compreensão em leitura 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 

Municipal de Caçador) 

⮚ (EF35LP01). Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com 

autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

⮚ (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

⮚ Caderno ou folha, lápis, borracha, lápis de cor. 

Aplicação/Fixação 

ATIVIDADE 1:  

Fazer a leitura do texto. Logo, responder às questões abaixo. 

       



                        Responda conforme seu entendimento: 

 

A) Onde acontece o aniversário? Quem é a aniversariante? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

B) Quantos anos Adriana está fazendo? Observe a imagem e explique como pode 

constatar essa informação, ou seja, justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

C) Se você estivesse no lugar da Adriana, qual dos presentes você gostaria de 

ganhar? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

D) O que Adriana fez após soprar as velinhas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

E) Desenhe a seguir, um bolo igual ao que você gostaria de comer em seu 

aniversário. Pinte de modo que ele fique bem recheado e saboroso. Não esqueça 

de pôr a quantidade correta de velinhas referente a idade que você tem esse ano. 

Mãos à obra!  

Síntese/Avaliação 

 

Analisar a interpretação, bem como argumentação para responder com 

propriedade as questões dadas pelo texto.  

 

Registro de Frequência 

 

Referencial 
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