SEMANA DE 13 A 17 DE DEZEMBRO

AULA 1

Material

Aula





Leitura da fábula: “O Mosquito e o Leão”.
Conversa a respeito das características encontradas na FÁBULA.
Caderno de Língua Portuguesa.

Desenvolvimento da aula:
 O professor irá ler a Fábula “O Mosquito e o Leão”, para os alunos, e conversará
com a turma a respeito dessa fábula. Perguntará se já a conhecem e quais
características eles perceberam na história.
 Caso não conheçam as características, o professor deverá descrever as
características da narração para os alunos.
Fábula: https://youtu.be/CgU4gUsY5vo
Atividade oral e escrita:






O que aconteceu com o Mosquito depois de desafiar o Leão?
Quem são os personagens dessa fábula?
Depois de ouvir essa fábula, em que lugar você imagina que os fatos
aconteceram?
Nessa fábula há um narrador?
Que ensinamento é transmitido através dessa fábula?

Sugestão de atividade - "Dobradura do Leão":
https://youtu.be/0hqQ9VCj6Uo
Tarefa de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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AULA 2

Material

Aula

 Ficha fotocopiada “O bicho-papão da minha imaginação”.
Desenvolvimento da aula:
 O objetivo da aula é revisar e fixar conteúdos trabalhados ao longo do ano. O
professor poderá escolher alguns alunos para lerem o texto;
 Em seguida, explicará cada uma das questões e deixará que os alunos respondam a
cada uma de forma autônoma.

Tarefa de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AULA 3

Material

Aula



Ficha fotocopiada “O bicho-papão da minha imaginação” - (CORREÇÃO).

Desenvolvimento da aula:
 Corrigir coletivamente as questões da ficha fotocopiada “O bicho-papão da
minha imaginação”.

Tarefa de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AULA 4

Material



Livro de Língua Portuguesa, páginas 234 e 235.



Ficha de Produção Textual (versão final).

Desenvolvimento da aula:
Aula



Na ficha de produção de texto (versão final), os alunos deverão escrever a versão
final do poema, modificando o que acharem necessário.



Solicitar que os alunos ilustrem o texto.



Após todos terminarem, fazer um sorteio e pedir que os alunos sorteados leiam a
versão final do poema para a turma.
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Tarefa de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AULA 5


Ficha fotocopiada “Capitão Planeta”.

Material

Desenvolvimento da aula:
Aula



O objetivo da aula é revisar e fixar conteúdos trabalhados ao longo do ano. A
professora poderá escolher alguns alunos para lerem o texto;



Em seguida, explicará cada uma das questões e deixará que os alunos respondam
a cada uma de forma autônoma.



Disponibilizará tempo para realização e, em seguida, corrigirá coletivamente a
atividade proposta.

Tarefa de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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