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Caro Professor, 

Este material foi elaborado com o objetivo de colaborar com  sua tarefa de planejar e realizar 

com seus alunos atividades interativas que promovam aprendizagens significativas e 

consequentemente, a construção de capacidades necessárias a um bom leitor. 

Ao elaborar estas sugestões de atividades imaginamos  turmas  organizadas em grupos, em 

que o aluno, com um nível de desenvolvimento mais avançado, possa ajudar  o colega que 

ainda demonstra dificuldades para realizar as atividades.  Grupos de trabalho possibilitam a 

todos construir ou consolidar conhecimentos e habilidades numa relação de troca, cooperação 

e interação, sem que algum aluno se sinta constrangido ou diminuído diante dos colegas. 

Para que os grupos possam alcançar os objetivos propostos, é necessário que o Professor  

tenha uma ação mediadora entre os alunos e o objeto de aprendizagem. O Professor deve ser 

aquele que estabelece o conflito cognitivo, instiga o aluno a pensar antes de responder, a 

consultar o texto quantas vezes for necessário e a refletir sobre sua resposta. Um Professor 

ativo, dinâmico, diferente daquele que abandona o aluno à própria sorte no momento da 

realização das atividades, e só se faz presente no momento da correção para dizer se o aluno 

acertou ou errou. O professor, ao se apropriar deste material, deve desenvolvê-lo com 

eficiência e eficácia, mediando os trabalhos sem dar respostas prontas, tirando dúvidas, 

perguntando, dando “dicas”, mostrando caminhos, ouvindo o aluno para compreender seu 

raciocínio. Aprender pode ser divertido e prazeroso. 

Sugerimos que para trabalhar este material seja reservado 1hora e 30 minutos do início da 

aula. No restante do tempo desenvolver as outras atividades dos demais componentes 

curriculares, inclusive de Língua Portuguesa que visam o desenvolvimento das capacidades 

elencadas na Matriz Curricular não contempladas nestas lições. 

Para elaborar este material consideramos os resultados das avaliações internas e externas, as 

observações realizadas em sala de aula pela equipe do PIP, os depoimentos de Professores e 

Especialistas das escolas e focamos na solução de três problemas comuns: 

1- Dificuldade dos alunos na compreensão e interpretação de textos mais complexos; 

2- Inabilidade dos alunos em escolher, entre várias opções, a melhor resposta, voltando 

ao texto sempre que necessário; 

3- Pouca autonomia dos alunos para analisar e encontrar respostas no texto. 

Este material não vai resolver sozinho, os problemas citados acima. Porém, aliado à sua 

criatividade, competência e comprometimento, tantas vezes já demonstrados, poderemos 

possibilitar aos alunos da rede pública de Minas Gerais ser, cada vez mais, leitores proficientes. 

Bom trabalho!  
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 1 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias 
para o uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo:Identificar o gênero carta a partir de suas 
características. 
 
Material necessário:  
- Ficha de papel em branco 
- Texto 1. 
 

Desenvolvimento da Atividade  -  15 minutos 

 Organizar os alunos em grupos heterogêneos.  
 Adivinhe o que é: dar dicas sobre o texto  para que os alunos identifiquem o seu 

gênero. 
 Dicas: 
 Na maioria das vezes, ao escrever este gênero, sabemos exatamente quem será o 

seu leitor. 
 O escritor inicia o texto identificando o local de onde se escreve e a data. 
 O escritor começa o texto “chamando” o seu leitor (vocativo – destinatário) 
 A linguagem utilizada está de acordo com o destinatário. 
 Ao terminar o texto, o escritor se despede do destinatário e se identifica. 
 Cada grupo escreve, numa ficha, o nome do gênero que acredita que será lido e  

entrega ao professor. 
 O professor entrega aos alunos cópia do texto para que identifiquem todas as dicas 

apresentadas anteriormente, sem que seja necessária a leitura do texto todo. 
 Conclui: o texto é uma carta. 
 A partir dessa atividade o professor deverá identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos em relação ao gênero carta. Se for necessário, desenvolver atividades de 
ensino sistemático do gênero em outros momentos da aula. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Identificar as finalidades e funções da 
leitura em função do reconhecimento do suporte, do 
gênero e da contextualização do texto. 
 
Objetivo: Reconhecer a função sociocomunicativa de 
uma carta. 
 
Material: Material de apoio 
 

Desenvolvimento da Atividade  -  30 minutos 

 Roda de Conversa: para que serve uma carta? Conversar com os alunos sobre a 
função e finalidade social das cartas. Direcionar a conversa para que os alunos 
percebam que a carta tem várias funções e finalidades, dependendo do seu 
conteúdo: carta pessoal (de amor, para amigos, etc.), carta comercial, carta ao leitor, 
carta de referência, carta de cortesia, reclamação, outras. Porém, todas elas têm 
uma finalidade em comum: comunicar algo a alguém previamente definido e que não 
está perto de nós. 

 Consulte o material de apoio ao professor. 
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                            60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 1 
 
 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar informações explícitas no texto lido. 
 
Material necessário: Texto 1 

Desenvolvimento da atividade  -  45 minutos 

 
 Turma organizada em trios. 
 Leitura oral do texto pelo (a) professor (a). 
 Leitura silenciosa do texto pelos alunos. 
 Leitura do texto pelos trios (um colega lê para os outros). 
 Apreciação da leitura (os colegas apreciam a leitura oral do outro). 
 Conversar com os alunos sobre as informações contidas em um texto e sua 

importância para a construção de sentido pelo leitor do texto lido.  
 Cada trio seleciona uma informação contida no texto 1 a ser apresentada à turma. 
 Uma informação não pode ser igual à outra. Entre a apresentação dos trios, o(a) 

professor(a) dá um tempinho para que identifiquem informações diferentes daquelas 
que foram apresentadas pelos colegas. 

 A cada apresentação a turma deverá validar a apresentação do trio (a informação 
realmente está no texto?). 
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Texto 1 

 

Belo Horizonte, 5 de abril de 2014 

 

Lorelai 

 

Era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com 

milhões de coisas, tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era 

galinha, cachorro, gato, lagartixa, eu conversava com tanta gente que você 

nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha 

cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que 

ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada, 

era uma coisa muito legal da gente ver. Agora, tá tudo diferente: eles vivem de 

cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. Outro dia eu 

perguntei: o que é que tá acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é 

que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse 

negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto 

achar um jeito de não dar mais bola pra briga e para cara amarrada. Será que 

você não acha um jeito pra mim? 

 

Um beijo da Raquel. 

 

        Adaptado de NUNES, Lygia Bojunga. A Bolsa Amarela – 31ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 998. 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  

6 
 

¨60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 2 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavras e/ou expressões. 
 
Material necessário: 

1- Texto 1. 
2- Anexo 1 – Texto -1 

 

Desenvolvimento da Atividade  -  45minutos 

 Turma organizada em trios. 
 Leitura oral do texto pelo(a) professor(a), seguida pela leitura silenciosa dos alunos. 
 Leitura oral do texto por um ou dois alunos (escolha os alunos que têm uma boa 

leitura oral, pois aqueles que apresentam dificuldade poderão se sentir 
constrangidos). 

 Conversar com os alunos sobre a importância de entender o significado de palavras 
e expressões do texto pelo desenvolvimento das ideias, sem precisar olhar no 
dicionário. 

 Entregar uma ficha com expressões do texto destacadas para cada trio. 
 Entregar também as respostas recortadas e misturadas. 
 Cada trio deverá escolher o cartão com o melhor significado da expressão 

destacada. 
 A turma deverá validar a resposta de cada trio. 

 Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes de textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar palavras ou expressões que marcam a 
sequência temporal dos fatos. 
 
Material necessário:  

1- Anexo 2 - Texto 1  
2- Cartaz: 

1-Ideia de 
passado 

mais 
distante 

 
 

2- Ideia de 
passado 
recente 

3- Ideia de 
presente 

4- Ideia 
de futuro 

 
 

Desenvolvimento da Atividade  -  45 minutos 

 Turma organizada em 5 grupos. 
 Conversar com a turma sobre a organização temporal do texto lido: passado mais 

distante, passado mais recente, presente, futuro, e que pistas o texto dá para o leitor 
identificar esses tempos (Passado mais distante: Era..., verbo no passado – 
Presente: Agora..., verbo no presente, Passado mais recente: Outro dia..., verbo 
no passado, Ideia de futuro: Eu queria achar..., será que você não acha...). 

 Entregar o texto fatiado para cada grupo (Anexo 2- Texto 1). 
 Os grupos deverão discutir e encontrar as pistas que o texto oferece para identificar 

o lugar de cada ficha, no cartaz. Escrever em cada uma o número correspondente 
ao do cartaz: 1 - 2 - 3 – 4. 

 Quando os grupos terminarem de identificar todas as ideias nas fichas (Texto 1 - 
Anexo 2, no mesmo arquivo do anexo 1, definir que ideia cada grupo colará no 
cartaz: grupos 1 e 2: Ideia 1, grupo 3: ideia 2, grupo 4: ideia 3, grupo 5: ideia 4. 

 Ao colar a ficha no cartaz o grupo deverá justificar a escolha da fatia do texto. 
 A turma deverá validar a justificativa de cada grupo. 
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Texto 1 – Anexo 1 

1 
“A casa tinha um quintal com milhões de 

coisas, tinha até galinheiro.” 
 

2 
“... eles vivem de cara fechada, brigam à toa 

discutem por qualquer coisa.” 
 

3 
“ E o pior é que esse negócio de 

emburramento em casa me dá uma aflição 
danada.” 

 

4 
“E o pior é que esse negócio de emburramento 

em casa me dá uma aflição danada.” 
 

5 
Eu queria tanto achar um jeito de não dar 
mais bola pra briga e pra cara amarrada. 

 

6 
Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais 

bola pra briga e pra cara amarrada. 
 

7 
“... eles vivem de cara fechada, brigam à 

toa,...” 
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Respostas 

 
Muitas coisas 

 
Poucas coisas 

 
Um milhão 

de cada 
coisa 

 
Muito dinheiro 

 
Estão sempre 
muito sérios 

 
Estão sempre 

nervosos 

 
Estão 

sempre 
felizes 

 

 
Estão sempre 
enfeitando o 

rosto 

 
As pessoas 

ficarem 
aborrecidas e 

caladas 
 

 
As pessoas 

ficarem 
paradas num 
mesmo lugar 

 

 
As pessoas 

ficarem 
vendendo 

burros 

 
As pessoas 

ficarem menos 
inteligentes 

 
Uma grande 
preocupação 

 
Uma pequena 
preocupação 

 
Um grande 

alívio 

 
Uma grande 

dor 
 

 
Não se 

preocupar 
 

 
Não brincar de 

bola 
 

 
Ficar 

preocupada 

 
Ficar triste 

 
Rosto 

demonstrando 
aborrecimento 

 

 
Rosto 

sorridente 

 
Um rosto 
enfeitado  

 
Um rosto 

demonstrando 
tristeza 
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Brigam por 
qualquer 
motivo  

 

Brigam porque 
não gostam de 

trabalhar 

Brigam 
quando 

estão sem 
fazer nada 

 

Brigam porque 
são nervosos 

 

Professor, se o número de alunos de sua turma for maior que 21, entregue a mesma ficha para 

2 trios e compare as respostas no momento da apresentação. 
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Anexo 2 – Texto 1 

--------------------------------------------------------------------------

Lorelai 

Era tão bom quando eu morava lá na roça. A 

casa tinha um quintal com milhões de coisas, 

tinha até um galinheiro. Eu conversava com 

tudo quanto era galinha, cachorro, gato, 

lagartixa, eu conversava com tanta gente que 

você nem imagina, Lorelai. 

------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------ 

Tinha árvore para subir, rio passando no 

fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a 

gente podia ficar escondida a vida toda que 

ninguém achava. Meu pai e minha mãe 

viviam rindo, andavam de mão dada, era uma 

coisa muito legal da gente ver. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------- 

Agora, tá tudo diferente: eles vivem de cara 

fechada, brigam à toa, discutem por qualquer 

coisa.  

------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------ 

Outro dia eu perguntei: o que é que tá 

acontecendo que toda hora tem briga? Sabe 

o que é que eles falaram? Que não era 

assunto para criança. E o pior é que esse 

negócio de emburramento em casa me dá 

uma aflição danada.  

--------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------- 

Eu queria tanto achar um jeito de não dar 

mais bola pra briga e para cara amarrada. 

Será que você não acha um jeito pra mim? 

Um beijo da Raquel. 

--------------------------------------------------------------
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 3 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas, 
produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar os elementos da narrativa 
Material necessário:  

1- Texto 1 
2- Cartaz com os elementos da narrativa. 

 

Narrador 
 
 
 
 

Personagens Lugar  Tempo Enredo 
 

 
 

Desenvolvimento da Atividade  -  40 minutos 

 Leitura do texto 1 pelos alunos.  
 Conversar sobre o texto narrativo e os elementos que o compõem. 
 Consultar o material de apoio ao professor. 
 Avaliar o conhecimento dos alunos sobre os tipos de textos. Se for necessário, em 

outro momento da aula, desenvolva atividades de ensino sistemático, para que os 
alunos possam construir esse conhecimento. 

 Direcione a conversa para que concluam que o texto 1 é do gênero carta e o tipo de texto é 
narrativo. 

 Apresente o cartaz com os elementos da narrativa. 
 Juntamente com a turma completar o cartaz com os elementos retirados do texto. 

Narrador 
 

Personagens Lugar  Tempo Enredo - 
O que gerou 
a história 

Raquel 
É também o 
principal 
personagem 

Raquel- 
Personagem 
principal, sua 
mãe e o seu 
pai 

Roça e a 
casa de 
Raquel 

Passado 
e 
presente 

As brigas dos 
pais de 
Raquel 

 

 Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas, 
produzindo inferência. 
 
Objetivo: Estabelecer relações de continuidade temática. 
 
Material necessário:  

Texto 1 
Anexo 3 -Texto 1 

Desenvolvimento da Atividade  -  30 minutos 
 Conversar com os alunos sobre o uso de pronomes, omissão de uma ou mais palavras e 

substituições na construção de um texto.  
 Brincadeira: Jogo do Mico: alunos organizados em duplas. Distribuir os cartões com nomes 

dos personagens e partes do texto onde foram usadas substituições e um cartão com a 
figura de um mico.   

 Repartir os cartões entre a dupla que deverá analisar cada um e formar pares a partir das 
informações do texto lido, deixando-os, após, fora do jogo. Em seguida cada um tira um 
cartão do outro até formar pares com todos. Ao final, quem ficar com o mico, perde. (Anexo 
3 - Texto 1). 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 3 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes de textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam 
relações de tempo e lugar. 
 
Material necessário:  

1- Texto 1 
2- Anexo 4 – Texto 1 

 

Desenvolvimento da Atividade  -  20 minutos 

 Dividir a turma em dois grupos: meninas e meninos. 
 Dividir o quadro em 3 partes e escrever:  

Ideia de tempo Ideia de lugar Ideia de modo 
 
 
 

 

 Explicar o jogo: o(a) professor(a) tira um cartão com uma palavra ou expressão do texto. 
Os alunos escolhidos para responder (um menino e uma menina) devem dizer em que 
parte do quadro a professora deve colar a ficha. 

 Contar 1 ponto para quem acertar. Ganha o jogo quem fizer mais pontos. 
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Texto 1 – Anexo 3 

 
Lorelai 

 

 
Raquel 

 
“Outro dia eu 
perguntei...”  

 

 
“Sabe o que 

eles falaram?” 

 
Os pais de 

Raquel 
 

 
Raquel e os 

amigos 
 

 
“...Rio 

passando no 
fundo...” 

 
“...andavam de 

mão dadas” 

 

 
 

 
O quintal  

“..a gente 
podia ficar 

escondida a 
vida toda...” 

...eles vivem 
de cara 
fechada” 
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“...esse negócio 
de 
emburramento 
me dá uma 
aflição danada 

 
“Será que 

você não acha 
um jeito pra 

mim?” 

 
“Será que você 
não acha um 

jeito pra 
mim?” 

 
 

Raquel 

“ ... podia ficar 
escondida a 

vida toda que 
ninguém 
achava” 

 
“Meu pai e 
minha mãe 

viviam rindo, 
...” 

 
As pessoas 

 
 

Raquel 

 
Raquel 

 

 
Os pais de 

Raquel 

 
Os pais de 

Raquel 
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Texto 1 – Anexo 4 

 
“...lá na roça.” 

 
“...a vida toda” 

“A casa tinha um 
quintal...” 

“...andavam de 
mãos dadas” 

“Agora...”  “... tá tudo 
diferente” 

“Outro dia...” “...toda hora...” 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 4 
 
 
 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero crônica a partir de suas 
características. 
 
Material necessário:  
- Texto 2. 
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Conversar com os alunos sobre o que é uma crônica, suas características e 
função social (consulte o material de apoio, se necessário). 

 Observar o conhecimento prévio dos alunos sobre esse gênero e se 
necessário, em outro momento da aula, desenvolva atividades de ensino 
sistemático sobre o gênero “crônica”, para que os alunos construam esse 
conhecimento. 

 Apresentar a crônica “Lembranças” em folhas xerografadas para cada aluno. 

 Ler o texto oralmente enquanto os alunos acompanham de forma silenciosa. 

 Fazer a leitura oral compartilhada entre os alunos (cada um lê um pedacinho). 

 Perguntar: qual é o gênero do texto lido? 

 Ouvir as respostas dos alunos e depois, juntamente com a turma, identificar as 
características do gênero crônica presentes no texto lido: 

 Parte de um assunto do cotidiano, um acontecimento banal sem significado 
relevante? 

 Qual é o assunto do texto lido? 

 Tem linguagem com duplo sentido / Jogos de palavras? Exemplos retirados 
do texto. 

 Utiliza a ironia? Identifique no texto. 

 Utiliza linguagem cotidiana? Exemplo retirado do texto. 

 O texto é curto e de fácil entendimento? Justifique. 

 Aborda aspectos da vida social e cotidiana? Quais são esses aspectos? 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar informações explícitas no texto lido 
 
Material necessário:  
- Texto 2. 
- Cruzadinha (Anexo 1 - Texto 2) 
Cartaz com a cruzadinha 
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 Resolver, em duplas, a cruzadinha do Anexo 1 – texto 2. 

 Apresentar o cartaz com a cruzadinha. A dupla indicada deverá completar a parte 
apontada pelo professor. 

 A turma deverá validar a resposta de cada dupla. 

 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar os elementos que constroem a 
narrativa. 
 
Material necessário:  
- Xerox do texto 2:  
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Conversar com os alunos sobre o tipo do texto lido: narrativo 

 Relembrar os elementos da narrativa: narrador, enredo (que envolve a situação 
inicial, o conflito gerador e o desfecho), personagens, espaço, tempo. 

 Identificar, com a turma, o tempo e o espaço da narrativa e o conflito gerador (o 
fato do narrador ter encontrado um velho amigo). 

 Fazer a leitura compartilhada: um aluno será o narrador, outro o médico, outro 
o Zé Maria, outro a filha do narrador. 
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Texto 2 

Lembranças 

          Outro dia, encontrei um amigo numa pracinha perto de minha 

casa, onde, desde que me aposentei, levo minha neta para brincar.  

         Sentamos num banco, à sombra de um grande abacateiro, 

que por obra da natureza nascera na praça. Conversamos sobre o 

tempo em que trabalhávamos juntos e da correria diária em que 

vivíamos. Lembramos-nos de um antigo chefe que fazia sempre 

questão de complicar o que era simples, causando muito estresse 

em todos nós. 

       Meu amigo contou-me que o tal chefe mudara seu jeito, desde 

que lhe contou a história de Zé Maria, um colega nosso, que  havia 

sido demitido por ele. A história era a seguinte: 

      Zé Maria foi ao psiquiatra. Chegando lá falou com o médico: 

      ___ Doutor, estou com um problema: toda vez que estou na 

cama, acho que tem alguém embaixo. Aí eu vou embaixo da cama 

e acho que tem alguém em cima. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra 

cima. Minha cabeça está ficando maluca!  

     ___ Deixe-me tratar de você durante dois anos. Venha três 

vezes por semana e eu curo este problema. 

     ___ E quanto o senhor cobra?  

     ___ Cobro R$ 120,00 por sessão. 

     ___ Bem, eu vou pensar.  

     Passados seis meses, eles se encontram na rua. O psiquiatra 

pergunta: 

    ___ Por que você não me procurou mais?  
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         ___ A 120 paus a consulta, três vezes por semana, durante 

dois anos, ia ficar caro demais. Ai, um sujeito num bar me curou por 

R$10,00.  

         ___ Ah é? Como?  

         ___ Ele cortou os pés da cama, por R$10,00. 

         Nosso antigo chefe mudara seu jeito porque compreendeu 

que, muitas vezes, o problema é sério, mas a solução pode ser 

muito simples! Há uma grande diferença entre foco no problema e 

foco na solução.  

         Engraçado, um dia que amanheceu igual a todos os outros de 

minha pacata vida de aposentado, ficou mais iluminado depois do 

encontro com meu velho amigo. Fiquei me lembrando de muitas 

histórias que vivemos juntos e nem quis dormir à tarde, como é de 

costume.  

       No decorrer daquele dia, minha filha perguntou várias vezes: 

       ___ Pai, porque você está sorrindo aí, sozinho?  

Adaptado do texto de Gustavo Atallah Haun  
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Texto 2 - Anexo I 
Cruzadinha - Aluno 

 

   2     4     8       

           11         

 14   *                

                    

10                    

                    

           *   *      

9                    

              *      

13                    

        *            

      7      *        

          3          

      6  *            

              *      

           12         

        *            

                    

5                    

       *  * *          

  1                  

                    

                    
 

 

1- Local onde os amigos se encontraram. 
2- Conversaram à sombra de um .... 
3- O que as complicações criadas pelo 
chefe causavam aos amigos. 
4- O que um dos amigos contou ao chefe. 
5- Especialidade de médico procurado por 
Zé Maria. 
6- Como a cabeça de Zé Maria estava 
ficando. 
7- Tempo necessário para o tratamento, 
segundo o psiquiatra. 

8- Preço cobrado pelo médico para cada 
sessão. 
9- Tempo passado entre a consulta e o 
novo encontro de Zé Maria e o médico. 
10- Onde Zé Maria encontrou o homem 
que o curou. 
11- Preço cobrado pelo homem do bar. 
12- Como era a vida do aposentado. 
13- Parte do dia em que o aposentado 
dormia. 
14- Quem fazia pergunta ao aposentado. 
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Texto 2- Anexo 1 

Cruzadinha – Professor 
 

 

   2     4     8       
           1

1 
  C      

 1
4 

 A * F I L H A     E      
   B     I   D   N      

1
0 

 B A R    S   E   T      
   C     T   Z   O      
   A     O   *   *      

9   T     R   R   E      
 6 M E S E S  I   E   *      

1
3 

  I     A   A   V      
 T A R D E   *   I   I      
   O   7  D O I S * A N O S    
        E  3  E S T R E S S E 
      6  *      E      
        Z      *      
      M  E   1

2 
  R      

      A  *      E      
      L  M   P   A      

5  P S I Q U I A T R A   I      
      C * R * * C   S      
  1  P R A C I N H A         
        A   T         
           A         
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 5 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade:. Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Explicar o texto lido abordando seus principais 
elementos: do que fala, como começa, que caminho 
percorre, como se conclui. 
 
Material necessário:  
- Texto 2 
- 2 (dois) conjuntos de cartões com números que 
correspondem ao número de membros do grupo: um 
conjunto para entregar aos alunos de cada grupo e outro 
para o(a) professor(a) fazer o sorteio. 
 

Desenvolvimento da Atividade - 30 minutos 

 Organizar a turma em 5 (cinco) grupos. 

 Leitura oral por um aluno do texto 2. 

 Cada membro do grupo receberá um número. 

  

 Desafio: cada grupo deverá organizar o reconto do texto da seguinte forma: 

 Como começa. 

Desenvolvimento: 

 O que os amigos fizeram. 

 Como era a história contada para o chefe. 

 Qual o efeito da história nas atitudes do chefe. 

 Qual o efeito do encontro com o amigo para o narrador. 

 Como termina o texto. 

 O grupo deverá definir quem contará cada uma das partes. 

 Depois que todos os grupos terminarem a professora deverá sortear um elemento de cada 
grupo para se apresentar à frente, seguindo a sequência apresentada acima 
(Desenvolvimento). 

 A turma deverá validar cada apresentação 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes de textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam  
relações de tempo, lugar, causa e conseqüência e opinião. 
 
Material necessário:  
Texto 2 
Cartões com os desafios de cada grupo – Anexo 2 – Texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Dividir a turma em grupos. 
 Conversar com os alunos sobre o uso, nos textos escritos, de palavras que dão ao 

leitor dicas importantes como, por exemplo, o tempo dos verbos que indicam a ação 
dos personagens, entre outros relacionados abaixo. Se necessário, desenvolver 
atividades de ensino sistemático em outro momento. 

 Palavras que indicam a ação dos personagens: tempo dos verbos; 
 Palavras que indicam o período dos acontecimentos: ontem, hoje, amanhã, de 

manhã, à noite, à tarde, dentre outros; 
 Palavras que indicam o lugar onde os fatos aconteceram: na pracinha, debaixo do 

abacateiro, na cidade, na roça, dentre outras; 
 Palavras que indicam modo: sozinho, triste, alegre, apressado, outros; 
 Palavras ou expressões que indicam a causa ou a consequência de alguma ação ou 

fato; 
 Palavras ou expressões que indicam opinião; 
 Palavras ou expressões que indicam quantidade; 

Cada grupo receberá um cartão com o desafio. 

Os grupos deverão procurar, no texto, palavras ou expressões relacionadas com o desafio 
recebido. O professor poderá direcionar a atividade, se necessário. 

 Grupo 1: palavras ou expressões  que indicam tempo 

 Grupo 2: palavras ou expressões que indicam lugar 

 Grupo 3 palavras que indicam modo. 

 Grupo 4:palavras ou expressões que indicam causa e/ou consequência  

 Grupo 5: palavras ou expressões que indicam um fato ou uma opinião. 

 Grupo 6:palavras ou expressões que indicam quantidade 

O grupo deverá indicar um representante para apresentar o resultado do trabalho.  

A turma deverá validar todas as apresentações. 
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Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto. 
 
Material necessário:  
- Texto 2:  
- Conjunto de cartões de opções – Anexo 3 – Texto 2. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Conversar com os alunos sobre  o assunto principal do texto, de que ele fala. 
Explicar que mostramos que entendemos um texto quando conseguimos identificar o 
seu assunto e que nem sempre o título do texto nos dá a ideia de seu assunto. 

 Analisar a parte inicial e a parte final do texto 1. Relacionar a história contada por um 
dos personagens, com o início e o final do texto 2 (a história também é uma 
lembrança). 

 

 

 Entregar o conjunto de cartões (Anexo 3) para os grupos. 

 Os grupos deverão identificar o cartão que contém o assunto do texto lido. 

 Os representantes dos grupos devem ir à frente (todos juntos) e cada um 
apresenta sua opção de resposta. 

 O (A) professor(a) deverá conduzir a conclusão, se houver respostas 
diferentes. 

 

 

 

Professor, possibilite apenas a reflexão, não dê respostas! 
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Anexo 2 – texto 2 - Para o Professor 

Causa Consequência  
 

Para o professor 

Complicar o que era simples. Causando muito estresse em todos nós. 

Toda vez que estou na cama acho que tem alguém debaixo. Aí vou 
embaixo da cama e acho que tem alguém em cima. 

Estou ficando maluco. 
 

Fato Opinião 
 

A consulta era R$120,00 ... caro demais. 

O problema ... é sério, mas a solução pode ser muito simples. 

O dia amanheceu ... Igual a todos os outro 

Vida de aposentado ... pacata 

Diferença entre foco no problema e foco na solução ... grande 

Tempo 
 

Espaço 

Outro dia – trabalhávamos – diária – antigo - sempre - semana 
passada - dois anos - à tarde - no decorrer daquele dia - depois do 

encontro. 

Pracinha - à sombra de um abacateiro - perto de minha casa –  
Onde - num banco - foi ao psiquiatra - na rua. 

Modo Quantidade 
  

Igual – juntos - sozinho 
 

 
R$120,00 - R$10,00 -  6 meses -  três vezes -  muitas vezes - várias  
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Anexo 2 – texto 2 – Para o aluno 

 

 

Causa e Consequência  
 

Fato e Opinião 
 

 
Tempo 

 
Espaço 

 
 

Modo 
 

 

Quantidade 
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Anexo 3 – Texto 2 

 
Lembranças 
sobre a 
diferença 
entre o 
problema e 
a sua 
solução 
 

 
Um senhor 
aposentado 
lembra o 
passado, 
depois de 
encontrar 
um velho 
amigo 
 

 
Lembrança 
do preço 
da 
consulta 
do médico 
psiquiatra 

 
Dois 
velhos 
amigos 
conversam 
sobre o 
preço da 
consulta 
do 
psiquiatra 
 

 

 
Lembranças 
sobre a 
diferença 
entre o 
problema e 
a sua 
solução 
 

 
Um senhor 
aposentado 
lembra o 
passado, 
depois de 
encontrar 
um velho 
amigo 
 

 
Lembrança 
do preço 
da 
consulta 
do médico 
psiquiatra 

 
Dois 
velhos 
amigos 
conversam 
sobre o 
preço da 
consulta 
do 
psiquiatra 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 6 
Matemática 
 
Eixo: Grandezas e medidas 
 
 
Capacidade: Construir noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano. 
 
Objetivo: 
- Resolver situações-problema que envolvam o significado 
de unidades usuais de medida de tempo. 
- Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações- 
problema. 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Selecionar informações explícitas de um texto, 
para resolver problemas. 
 
Material necessário:  
- Texto 2 
- Calendário 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 50 minutos 

 Organizar a turma em 6 grupos. 

 Dois grupos deverão receber o mesmo desafio. 

 Consultar o texto 2 e um calendário,para resolvê-lo.. 

 Cada grupo deverá apresentar para a turma o desafio e explicar a solução 
encontrada. 

 Comparar o desenvolvimento do raciocínio dos grupos que resolveram o mesmo 
desafio e as suas respostas. 

 Grupo 1 e 2: Quantas vezes Zé Maria deveria ir ao médico psiquiatra para ser 
curado de seu problema? 

 

 Grupo 3 e 4: Qual a quantia, em dinheiro, que Zé Maria deveria pagar ao 
médico, para ser curado de seu problema?  

 

 Grupo 5 e 6: Qual a diferença entre a quantia paga por Zé Maria ao homem do 
bar e a quantia que deveria pagar ao médico? 

 

Professor, observe que para resolver os desafios de matemática o aluno precisa 
selecionar informações que estão explícitas no texto. 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 
 
Material necessário:  
-Texto 2 
- Conjunto de cartões com palavras e expressões e seus 
significados – Anexo 4 – Texto 2 
- Cartaz com as expressões e fichas com seus significados- 
Anexo 5 – Texto 2. 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 Dividir a turma em grupos. 

 Entregar o conjunto de cartões para cada grupo – Anexo 4. 

 Os grupos deverão “casar” as palavras e /ou expressões com o seu significado. 

 Apresentar o cartaz. O representante de cada grupo deverá escolher dentre as 
fichas aquela que contém o significado da expressão indicada pelo(a) 
professor(a) e colar ao lado(Anexo 5). 

 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 
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Anexo 4 – Texto 2 

“... desde que me 
aposentei” 

 Parou de trabalhar e 
recebe uma pensão 

“... por obra da 
natureza nascera na 
praça.” 

Nasceu sem que 
ninguém plantasse. 

“... causando muito 
estresse em todos 
nós 

Cansaço 

“... que havia sido 
demitido por ele.” 

Mandado embora do 
trabalho 

“Cobro R$120,00 por 
sessão.” 

Consulta  

“a 120 paus a 
consulta...” 

Reais 

“Aí, um sujeito...” Homem  

“Há grande diferença 
entre foco no 
problema...” 

 
Dar atenção 

“... de minha vida 
pacata de 
aposentado...” 

sossegada 

“No decorrer daquele 
dia...” 

durante 
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Anexo 5 – Texto 2 

“... desde que me aposentei” 
“...por obra da natureza nascera na praça.” 
“...causando muito estresse em todos nós 
“...que havia sido demitido por ele.” 
“Cobro R$120,00 por sessão.” 
“a 120 paus a consulta...” 
“Aí, um sujeito...” 
“Há grande diferença entre foco no problema...” 
“...de minha vida pacata de aposentado...” 
“No decorrer daquele dia...” 
Parou de trabalhar e recebe uma pensão 
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Nasceu sem que ninguém plantasse. 
Cansaço  
Mandado embora do trabalho 
consulta 
Reais 
Homem  
Dar atenção 
sossegada 
durante 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 7 
 
 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero reportagem a partir de suas 
características. 
 
Material necessário:  
- Texto 3. 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Conversar com os alunos sobre o que é uma reportagem, como são veiculadas, quais 
são suas características e função social (consulte o material de apoio ao professor) 

 Durante essa conversa, avaliar o conhecimento prévio dos alunos. Se necessário, 
desenvolver atividades de ensino do gênero Reportagem, em outro momento da aula. 

 Entregar para a turma o texto “Ainda não decolamos”e fazer a leitura oral, seguida pela 
leitura silenciosa dos alunos. 

 Identificar, juntamente com a turma, as características do gênero, no texto lido. 

 Ouvir a opinião dos alunos sobre a função social do texto e, se houver opiniões 
divergentes, chegar a um consenso. 

 Registrar o consenso da turma sobre a função social da reportagem lida: dar informações 
ao leitor sobre o Programa Nacional de Atividades Espaciais. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar informações explícitas no texto lido 
 
Material necessário: Texto 3 

Desenvolvimento da Atividade  - 50 minutos 

 Fazer uma nova leitura do texto: meninas : primeiro parágrafo – meninos: segundo. 
 Dividir a turma em 6 grupos. 
 Os grupos 1, 2 e 3 farão  perguntas sobre o texto para os grupos 4, 5 e 6 

responderem e os grupos 4, 5 e 6 farão as perguntas para os grupos 1, 2 e 3 
responderem. 

 As respostas deverão ser validadas pelo grupo que as elaborou. 

Sugestão: O professor poderá organizar as perguntas e respostas no quadro para que 
os alunos possam registrar a atividade. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que evidenciam o 
destinatário do texto. 
Material necessário:  
-Texto 3. 

 

Desenvolvimento da Atividade  - 10 minutos 
 Conversar com os alunos sobre o tipo de linguagem utilizada no texto e os seus leitores: 

 A linguagem utiliza gírias e expressões corriqueiras e se parece com a linguagem 
que  utilizamos no dia a dia em nossas conversas com amigos ou colegas? 

 A linguagem utilizada é formal como as que encontramos nos livros e revistas? 

 O autor utiliza expressões científicas ou técnicas? 

 Qualquer leitor pode entender as informações contidas no texto? 

 Para quem vocês acham que o autor escreveu o texto? 
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Texto 3 

Ainda não decolamos 

 Há dez anos, um acidente durante a montagem e preparação para o 

lançamento do foguete VLS-1 causou a morte de 21 engenheiros e técnicos 

brasileiros na base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão. Esse trágico 

acidente mostrou as dificuldades e limitações do País no domínio de 

tecnologias fundamentais para o projeto, principalmente na construção e 

lançamentos de foguetes para fins de exploração espacial pacífica. A tragédia 

provocou ainda o atraso no programa, pela irreparável perda de vidas humanas 

e consequente descontinuidade no desenvolvimento das atividades, e pelos 

naturais questionamentos sobre as opções e os rumos adotados na política 

espacial brasileira. 

 O programa espacial brasileiro, conforme definido no Programa Nacional  

de Atividades Espaciais (PNAE), na sua versão de 2005, tem como objetivo 

principal o domínio da tecnologia espacial, buscando a capacitação do 

chamado ciclo espacial completo, que compreende o estabelecimento de 

centros  de lançamento, o projeto e a construção de veículos lançadores, de 

satélites e de suas cargas úteis. Esse programa destaca o caráter estratégico 

que essa área tem para o Brasil, tanto em termos de soberania nacional quanto 

de relevância socioeconômica, pois é fundamental que um país de dimensões 

continentais tenha domínio independente de tecnologias de telecomunicações, 

de observação terrestre (monitoramento ambiental, informações agropecuárias, 

etc), e de previsão meteorológica. Esse documento PNAE foi revisado em 

2012, colocando num horizonte de dez anos algumas novidades em termos de 

ações do governo federal para aumentar e consolidar investimentos no 

programa. 

Revista Carta na Escola- dezembro de 2013- nº 82- pg 40 
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¨60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 8 
 
Matemática 
Eixo: Grandezas e medidas 
Capacidade: Construir noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano. 
Objetivo:  
- Resolver situações-problema que envolvam o significado 
de unidades usuais de medida de tempo. 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: inter-relacionar informações do texto 
Material necessário:  
- Cópia do texto 3:  
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Leitura do texto pelos alunos (compartilhada ou por grupos) 
 Dividir a turma em 5 grupos. 
 Entregar a todos os grupos um cartão com o seguinte desafio: em que ano aconteceu o 

acidente com o foguete que seria lançado ao espaço? 
 Deixar que todos os grupos respondam. 
 Depois o(a) professor(a) deverá dar dicas: 
 As informações que vocês precisam estão explícitas no texto. 
 Uma das informações necessárias para responder o desafio está no primeiro parágrafo e 

a outra nas informações relativas ao texto, no final. 
 No final do texto está registrado o ano em que a reportagem foi escrita e no primeiro 

parágrafo há quanto tempo aconteceu o acidente. 
Comparar as respostas dos grupos e o processo utilizado para chegar a ela. 
Identificar a resposta correta. 

Professor, observe se o aluno busca no texto as informações necessárias e 
relaciona uma com as outras. 

 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Estabelecer relações de continuidade temática. 
Material necessário:  
Texto 3 
Anexo 1 – Texto 3 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

Entregar uma ficha com a expressão que o grupo deverá recuperar na cadeia  referencial do 
texto e cartões com as possíveis respostas (Anexo 1 – texto 3) 

O grupo deverá identificar qual o cartão contém a resposta de seu desafio e apresentá-lo 
para a turma. 

A turma deverá validar as respostas do grupo. 

 Escolher um aluno para preparar e apresentar o texto em estudo como uma 
reportagem de noticiário de TV na  aula seguinte. 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam 
relações de tempo, lugar, causa/consequência. 
 
Material necessário:  
-Texto 3. 
 
 

 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 
 

 Dividir a turma em 5 grupos. 
 Colocar fichas com o desafio, dobradas, em um saco plástico conforme modelo 

abaixo. 
 

Tempo Lugar Tempo Lugar Causa e 
conseqüência 

 
 

 
 Cada representante dos grupos deverá sortear o seu desafio e o grupo deve 

procurar expressões, no texto, que expressam a ideia sorteada. 
 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 
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Anexo 1 – Texto 3 

 
“... mostrou as dificuldades e 

limitações do País...” 
 
 

“A tragédia provocou ainda o 
atraso...” 

 
 

“... veículos lançadores de 
satélites e de suas cargas úteis.” 

 
 

“Esse programa destaca o 
caráter...” 

 
 
 

Brasil 
 

 
Acidente com o 
lançamento do 
foguete VLS-1 
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Cargas dos 
satélites 

 

 
Programa 
espacial 
brasileiro 

 
 

Domínio da tecnologia espacial 
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Lição nº 9 
 
 
Geografia 
Eixo: Cartografia 
Capacidade: Ler e compreender informações expressas em 
mapas simples e em outras formas de representação do 
espaço como meio de comunicação e leitura da realidade. 
Objetivo:  
- Localizar representações espaciais em mapa. 
Material: Anexo 2 – Texto 3 
 
Matemática 
Eixo: Grandezas e medidas 
Capacidade: Construir noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano. 
Objetivo:  
- Resolver situações problema que envolvam o significado 
de unidades usuais de medida de tempo. 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Identificar informações explícitas no texto. 
Material necessário: Texto 3 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 

 Organizar a turma em grupos. 

 O aluno indicado, na aula anterior, para preparar a apresentação da reportagem  
deverá apresentá-la para a turma. 

 A turma deverá apreciar a apresentação. 

 Conversar com os alunos sobre a forma de representação dos espaços, através de  
mapas. 

 Entregar cópia do mapa do Brasil para cada grupo (Anexo 2 – Texto 3) 

 Pedir ao grupo que identifique, no mapa, o estado onde o Programa Espacial 
Brasileiro é desenvolvido e fazer o colorido da representação deste. 

 Entregar o desafio para cada grupo:  

De acordo com a revisão do Programa Nacional de Atividades Espaciais, o governo 
federal tem até que ano para aumentar os investimentos no Projeto Espacial 
Brasileiro?  

 Conversar com os alunos sobre a importância de se identificar, no texto, as 
informações necessárias para se chegar à resposta.  

 Comparar o raciocínio utilizado e a resposta de cada grupo. 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar informações explícitas em texto 
 
Material necessário: Texto 3 e o Anexo 3 – Texto 3 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Entregar para o grupo o desafio e os cartões de opções de respostas (um de cada 
vez, até o desafio 3). 

 O grupo deverá escolher a melhor resposta para o desafio. 

 Os representantes do grupo devem ir à frente (todos juntos) e cada um vai 
apresentar a opção escolhida. 

 A turma deve validar a resposta de cada grupo. 
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Anexo 2 – Texto 3 
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Anexo 3 – Texto 3 
 
O que o acidente da base de Alcântara mostrou? 
 

 
O Brasil produz muitos 

foguetes espaciais 
 

 
O Brasil não fabrica 
foguetes espaciais 

 
O Brasil não domina a 

tecnologia de fabricação 
de foguetes espaciais 

 

 
O Brasil tem um Programa 
de fabricação de foguetes 

espaciais 

 
O objetivo do Programa Espacial Brasileiro é: 
 

 
O domínio da tecnologia 
espacial. 
 

 
O conserto do foguete que 
sofreu um acidente. 

 
Transformar o Brasil em 
um país continente. 
 

 
Proteger o território 
brasileiro. 

 
A observação da Terra, através da tecnologia 
espacial pode: 
 

 
Prevenir acidentes com 

foguetes 
 

 
Proteger a Terra 

 
Fazer previsões 
meteorológicas 

 
Observar  acidentes com 

foguetes espaciais 
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Lição nº 10 
 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero tirinha e suas funções sociais 
 
Material necessário:  
- Texto 4. 

 

Desenvolvimento da Atividade  - 35 minutos 

 Conversar com os alunos sobre histórias em quadrinhos e tirinhas: o que são, 

suas características e função social (consulte o material de apoio do professor, se 

necessário). 

 Observe o conhecimento prévio dos alunos sobre esse gênero e, se necessário, 

desenvolva em outros momentos da aula atividades de ensino para que os alunos 

construam o conhecimento sobre o gênero. 

 Entregar o xerox da tirinha (texto 4) e pedir que os alunos a leiam. 
 Identificar no texto, juntamente com os alunos, as características do gênero: 
 Enredo,  quadro a quadro, por meio de desenhos; 
 Discurso direto com características de linguagem oral; 
 História curta de, no máximo, 6 quadrinhos. 

 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
- Compreender as relações lógicas que se estabelecem 
entre partes dos textos de diferentes gêneros e temáticas. 
 
Objetivo: 
- Identificar informações explícitas no texto. 
-Inferir informações relacionando texto verbal e não verbal. 
- Identificar efeito de humor no texto. 
 
Material necessário:  
Texto 4–  

Desenvolvimento da Atividade  - 35 minutos 

 Distribuir um conjunto de cartões numerados de 1 a 3 para os grupos:  
 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
 O(A) professor(a)apresenta uma informação e o grupo deverá identificar o quadro 
da tirinha onde ela está e levantar o cartão com o número correspondente.  
 
 O(A) professor(a) deverá validar a resposta de cada grupo: 
 Cascão fez uma surpresa para seu pai. (cartão 1) 
 O pai de Cascão ficou muito feliz com o presente. (cartão 1) 
 O pai de Cascão abraça o presente. (cartão 2) 
 Cascão dá um presente a seu pai. (cartão 1) 
 O presente de Cascão é um cacto cheio de espinhos. (cartão 3) 
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 Cebolinha pergunta a Cascão o que o pai achou do presente que ele lhe deu. 
(cartão 3) 
 O pai de Cascão não gostou do presente porque os espinhos do cacto  
machucaram-no . (cartão 3) 
 O engraçado da história está na pergunta de Cebolinha que é respondida com a 
carinha de decepção de Cascão e o estado que o presente deixou seu pai. (cartão 3) 

 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso 
de notações. 
 
Material necessário:  
Texto 4  
Anexo 1- Texto 4 
 

Desenvolvimento da Atividade - 20 minutos 

 
 Entregar os cartões com as opções de respostas para os grupos. 
 Apresentar o desafio: O que as estrelas presentes no último quadro indicam? 
 Cada grupo escolhe o cartão da resposta. 
 O representante de cada grupo deve ir à frente. 
 Cada representante apresenta o seu cartão para a turma que, junto com o(a) 

professor(a), deverá validar as respostas. 
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Texto 4 
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Anexo 1 – Texto 4 

 
As estrelas mostram que 

já é noite. 
 

 
As estrelas mostram que 
o pai do Cascão sente 

dor. 
 

 
As estrelas mostram que 

a planta se quebrou. 
 

 
As estrelas mostram que 

o pai de Cascão está 
feliz. 

 

 
As estrelas mostram que 

já é noite. 
 

 
As estrelas mostram que 
o pai do Cascão sente 

dor. 

 
As estrelas mostram que 

a planta se quebrou. 
 

 
As estrelas mostram que 

o pai de Cascão está 
feliz. 

 

 
As estrelas mostram que 

já é noite. 
 

 
As estrelas mostram que 
o pai do Cascão sente 

dor. 

 
As estrelas mostram que 

a planta se quebrou. 
 

 
As estrelas mostram que 

o pai de Cascão está 
feliz. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  

51 
 

60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 11 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
- Compreender as relações lógicas que se estabelecem 
entre partes dos textos de diferentes gêneros e temáticas. 
 
Objetivo: 
- Inferir informações relacionando texto verbal e não verbal. 
- Identificar efeito de humor no texto. 
- Construir a continuidade temática (desafio 2) 
 
Material necessário:  
Texto 5 
Anexo 1 – Texto 5 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 
 

 
 Relembrar com os alunos as características da tirinha (consulte material de apoio, se 

necessário). 
 Entregar a tirinha – Texto 5. 
 Pedir que os alunos leiam e apreciem a tirinha. 
 Perguntar se há semelhanças e diferenças de características entre a tirinha do 

Cascão e a Tirinha da Mafalda. 
 Entregar aos grupos o Anexo 1- Texto 5 e pedir que “casem” cada desafio com sua 

resposta. 
 Cada grupo deverá apresentar o “casamento” entre o desafio e sua resposta, de 

acordo com a solicitação do (a) Professor(a) 
 A turma deverá validar todas as respostas. 

 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam 
relações de tempo. 
 
Material necessário: Texto 5 – folha em branco – canetinha 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 
 

 Solicitar aos grupos que encontrem, no texto, palavras ou expressões que dão ideia 
de tempo e escrever numa folha em branco. 

 O representante de cada grupo deverá ir à frente (todos juntos) e, um a um, 
apresentar sua palavra ou expressão. 

 A turma deverá validar todas as respostas. 

 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar a finalidade do gênero tirinha. 
 
Material: Cartões de respostas 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 
 

 Entregar aos grupos os cartões com as funções de gêneros textuais: 

Divertir 
 

Ensinar a fazer 
algo 

Dar uma 
informação 

Dar uma notícia 

 
 Os grupos deverão escolher o cartão que contém a função social da tirinha. 
 Os representantes vão à frente e apresentam sua resposta. 
 A turma deve apontar quem está com a resposta certa. 
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Texto 5 
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Anexo 1 – Texto 5 

 
1-  Onde a história se passa? 

 

 
2-  Quem faz a pergunta ao Manolito, no 3º quadro? 

 

 
3-  O que a posição dos personagens mostra, no 

terceiro quadro? 
 

 
4-  Onde está o humor da história? 

 

 
Mostra o desinteresse 
dos colegas pela 
resposta de Manolito. 
 

 
O humor está na expressão 
de Manolito, ao levantar a 
mão. 
 

Mostra  o interesse dos 
colegas pela resposta de 
Manolito. 
 

O humor está na resposta de 
Manolito dizendo que não 
entendeu nada de todas as 
aulas da professora e não 
somente naquela. 
 

 
Em uma sala de aula 
 

 
A Professora 

 
Na sala da casa de 
Manolito 
 

 
Mafalda 
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Lição nº 12 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar a tirinha e sua função social. 
 
Material: Texto 6. 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Relembrar, com os alunos, as características das tirinhas. 
 Organizar a turma em grupos. 
 Entregar a tirinha – texto 6 para os alunos. 

 Identificar as características da tirinha, no texto: 
 Enredo narrado quadro a quadro por meio de desenhos; 
 Discurso direto com características de linguagem oral. 
 História curta de, no máximo, 6 quadrinhos. 
 Conversar com os alunos sobre a função social da tirinha. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: 
- Identificar informações explícitas. 
- Inferir informações relacionando texto verbal e não verbal. 
 
Material necessário:  
Texto 6 
Anexo 1 – Texto 6 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Entregar o conjunto de cartões de respostas do primeiro desafio. 
 Apresentar o desafio 1 e pedir que os grupos escolham  o cartão com a resposta 

certa. 
 O representante de cada grupo apresenta para a turma a sua opção e todos, 

inclusive  o(a) professor(a), valida a resposta. 
 Proceder da mesma forma com todos os desafios. 
 Desafios: 

1º - O que o homem queria fazer, de acordo com o quadro 1? 
2ª – No quadro 2, o que o homem fala para o gato? 
3ª –No quadro 3, o que o homem demonstrou? 
4º - No 3º quadro, o que o gato resolveu fazer? 
5º- Qual a atitude do gato demonstrada no último quadro? 
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso 
de notações. 
- Identificar efeito de humor em textos. 
 
Material necessário: 
Texto 6 
Anexo 2 – Texto 6 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Entregar o conjunto de cartões de respostas do primeiro desafio. 
 Apresentar o desafio 1 e pedir que os grupos escolham  o cartão com a resposta 

certa. 
 O representante de cada grupo apresenta para a turma a sua opção e todos, 

inclusive  o(a) professor(a), valida a resposta. 
 Proceder da mesma forma com todos os desafios. 
 Desafios: 

1º - O que significa a expressão PSHHHHHHHHT, do último quadro? 
2º - O que é engraçado nessa tirinha? 
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Texto 6 
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Anexo 1 – Texto 6 

 
Tirar o pó 

 

 
Lavar o pano 

 
Espalhar o pó  

 
Juntar o pó 

 
Ele afirma que tirar o 

pó não é difícil. 
 

 
Ele afirma que tirar o 

pó é muito difícil. 
 

 
Ele pergunta se 

limpar o pó pode ser 
difícil. 

 
Ele pergunta se é fácil 

limpar o pó. 

 
Que não sabia nem 
usar o produto de 

limpeza. 

 
Que queria limpar 

seu rosto.  

 
Que queria fazer a 

barba  

 
Que queria acertar o 

gato com o produto de 
limpeza. 

 
O gato começou a ler 
um livro enquanto o 

homem limpava o pó. 

 
O gato percebeu que 
o homem não sabia 

limpar, por isso 
resolveu chamar uma 

faxineira.  

 
O gato começou a 
procurar palavras 

com f no dicionário.  

 
O gato começou a 
procurar a palavra 

faxineira, no dicionário.  

Procurou o número 
do telefone da 

faxineira usando a  
ordem alfabética.  

 
Brincava de soletrar a 

palavra faxineira. 

 
Separava as sílabas 
da palavra faxineira. 

 
Estudava palavras com 

a sílaba fa. 
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Anexo 2- Texto 6 

 
 

O barulho do 
produto saindo 
da embalagem 

 

 
 

O barulho de 
um carro 

passando na 
rua 

 
A fala do 

homem que se 
engasgou com 
o produto de 

limpeza. 
 

 
 

O miado do 
gato. 

 

 
O fato do 

homem jogar o 
produto no 

rosto. 
 

 
 

O fato do gato 
ler o livro. 

 
A expressão 
do homem 

olhando para o 
gato.  

 
O fato do gato 
concluir  que 
era melhor 

chamar uma 
faxineira. 

 
 

 
 

O barulho do 
produto saindo 
da embalagem 

 

 
 

O barulho de 
um carro 

passando na 
rua 

 
A fala do 

homem que se 
engasgou com 
o produto de 

limpeza. 
 

 
 

O miado do 
gato. 

 

 
O fato do 

homem jogar o 
produto no 

rosto. 
  

 
 

O fato do gato 
ler o livro. 

 
A expressão 
do homem 

olhando para o 
gato.  

 
O fato do gato 
concluir  que 
era melhor 

chamar uma 
faxineira. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  

58 
 

60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 13 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar a Reportagem e sua função social 
 
Material: Texto 7 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Relembrar, com os alunos, as características da reportagem e sua função social. 
 Conversar sobre as reportagens veiculadas pela internet e o seu valor social. 
 Apresentar a reportagem – Texto 7. 
 Fazer a leitura oral do texto, seguida pela leitura silenciosa dos alunos. 
 Identificar, no texto, as características do gênero “reportagem” e a finalidade desta. 

 Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: 
- Identificar informações explícitas 
 
Material necessário: Anexo 1 - Texto 7  

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 Dividir a turma em grupos. 
 Entregar os desafios para cada grupo (um a um). 
 Entregar os cartões de respostas 

Grupo 1: Quais são os principais produtos de exportação do Brasil? 
Grupo 2: Qual o país que recebeu um número maior de jogadores brasileiros? 
Grupo 3: Qual foi a declaração do Presidente da FIFA? 
Grupo 4: Quais os técnicos de futebol que acham que a Europa acabaria por 
modificar o jogador brasileiro? 
Grupo 5: Qual a opinião de Arsene Wenger sobre a ida de jovens jogadores 
brasileiros para a Europa? 

 Os grupos deverão escolher, entre os cartões de resposta de cada desafio, aquele 
que consideram o correto. 

 Cada representante do grupo deverá apresentar a resposta à turma, que deverá 
validá-la ou não. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavras ou expressões. 
 
Material necessário:Texto 7 – Anexo 2 

Desenvolvimento da Atividade  -  20 minutos 

 Entregar o Anexo 2 – Texto 7 
 Explicar o exercício. 
 Transpor o mesmo exercício para o quadro. 
 Realizar a atividade coletivamente. 

Professor(a), mostre aos alunos que, para inferir o sentido da palavra ou expressão, 
é necessário voltar sempre ao texto.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger


SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  

59 
 

Texto 7 
O êxodo dos jogadores brasileiros 

Desde o início do século XXI, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de 
jogadores. Nos últimos anos, a saída de jogadores movimentou mais de 900 milhões 
de reais, se tornando um dos principais produtos de exportação do país, ultrapassando 
produtos como banana, maçã e uva. Desde que o Banco Central começou a registrar a 
venda de atletas para o exterior, em 1993, as exportações já somam dois bilhões de 
doláres. O principal destino dos jogadores é Portugal: em 2008, 209 futebolistas se 
transferiram para o país. A Europa é a maior importadora de atletas brasileiros: dos 
1.193 que saíram do Brasil em 2008, 762 tiveram como destino a região. Em segundo 
lugar vem a Ásia, com 222 jogadores. A transferência de brasileiros para o exterior é 
tão generalizada que o presidente da FIFA, Joseph Blatter, chegou a afirmar que um 
dia "todas as seleções do mundo jogarão apenas com brasileiros. 

O êxodo de jogadores, sobretudo aqueles menores de idade, é palco de muitos 
debates no país, principalmente sobre as consequências que isso estaria gerando ao 
estilo do futebol brasileiro. Segundo alguns especialistas, a ida prematura a Europa 
acabaria por modificar o jogador brasileiro, que é lapidado na forma europeia de jogo, 
focada mais na parte defensiva e tática do que na habilidade propriamente dita. Tal 
opinião é compartilhada por técnicos como Carlos Alberto Parreira, tetracampeão 
mundial com a seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, cinco vezes campeão 
brasileiro e o inglês Arsene Wenger, comandante do Arsenal há onze anos. Para 
Parreira, este é um problema que "pode acabar afetando seriamente o futebol brasileiro 
num futuro próximo." Já para Wenger, "a transferência de jogadores cada vez mais 
jovens para a Europa é o que está destruindo o futebol brasileiro". 

Os números das transferências internacionais do futebol 

Ano 
Nº de 

jogadores 
Valor (Milhões 

R$) 
Ano 

Nº de 
jogadore

s 

Valor (Milhões 
R$) 

Ano 
Nº de 

jogadores 
Valor (Milhões 

R$) 

1985 136 - 1986 136 - 1987 136 - 

1988 136 - 1989 136 - 1990 136 - 

1991 136 - 1992 205 - 1993 322  21.390.000,00 

1994 207   32.660.000,00 1995 254   33.350.000,00 1996 381  87.630.000,00 

1997 553 252.540.000,00 1998 530 188.140.000,00 1999 658 215.280.000,00 

2000 - 298.540.000,00 2001 -    84.970.000,00 2002 665 153.180.000,00 

2003 858 
              
167.440.000,00 

2004 857  234.830.000,00 2005 804 366.160.000,00 

2006 851 303.300.000,00 2007       1085 511.980.000,00 2008       1.193 540.500.000,00 

2009      1.017     7.100.000,00  - - - - - - 

Wikipédia:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_do_Brasil (Adaptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenal_FC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_do_Brasil
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Anexo 1 – Texto 7 

Quais são os principais produtos de exportação 
do Brasil? 
 

Qual o país que recebeu um número maior de 
jogadores brasileiros? 

 

Qual foi a declaração do Presidente da FIFA? 
 

Qual a opinião de Arsene Wenger sobre a ida de 
jovens jogadores brasileiros para a Europa? 

 
Quais  técnicos de futebol acham que a Europa 
acabaria por modificar o jogador brasileiro? 

 

 

Dólares, 
banana e uva 

Frutas, 
bolas de 
futebol, e 
jogadores 

Jogadores de 
futebol, 
banana, 
maçã e uva 

Jogadores de 
futebol, 
técnicos e 
dólares 

 
Portugal 

 

 
Europa 

 
Ásia 

 
Brasil 

Todas as 
seleções do 
mundo 
jogarão 
futebol no 
Brasil. 

Todas as 
seleções 
do mundo 
jogarão 
futebol 
como no 
Brasil. 

Todas as 
seleções do 
mundo serão 
formadas 
com 
jogadores 
brasileiros. 
 

Todas as 
seleções do 
mundo 
exportarão 
dólares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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O fato dos 
jogadores, 
cada vez 
mais jovens, 
irem  para a 
Europa, é o 
que está 
destruindo o 
futebol 
brasileiro. 

 

O fato dos 
jogadores 
brasileiros, 
serem 
cada vez 
mais 
jovens, é o 
que está 
destruindo 
o futebol 
brasileiro. 

 

O fato dos 
jogadores, 
cada vez 
mais jovens, 
irem  para a 
Europa, é o 
que está 
enriquecendo 
o Brasil 

 

O fato dos 
jogadores, 
cada vez mais 
jovens, 
ganharem 
muitos dólares, 
é o que está 
destruindo o 
Brasil. 

 

Carlos 
Alberto 
Parreira,  
Vanderlei 
Luxemburgo 
e Arsene 
Wenger 

Carlos 
Alberto 
Parreira e 
Joseph 
Blatter 

Vanderlei 
Luxemburgo  
e Joseph 
Blatter 

Joseph 
Blatter,  
Arsene 
Wenger e 
Carlos 
Alberto 
Parreira 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
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Anexo 2 – Texto 7 

Numere a segunda coluna de acordo com o significado da palavra 
ou expressão da primeira: 
 
 

 
(1) exportador 
 

(     ) prejudicando 

(2) exterior  
 

(     ) conhecedor 

(3) futebolistas 
 

(     ) tem a mesma opinião 

(4) generalizada 
 

(    ) que tem menos de 18 anos 

(5) êxodo 
 

(     ) lugar fora do país de origem 

(6) menores de idade 
 

(     ) comum, geral 

(7) palco de muitos debates 
 

(     ) treinado 

(8) compartilhada (     ) aquele que manda bens e 

produtos para fora de seu país. 
 

(9) afetando (     ) saída de muitas pessoas de 

um determinado lugar 
 

(10) lapidado (     ) motivo para muitas 

discussões 
 

(11) especialista (    ) jogadores de futebol 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 14 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam 
relações de tempo. 
 
Material: Texto 7, Anexo 3  

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 Organizar a turma em 4 grupos. 
 Um grupo deverá fazer a leitura oral e os outros seguir com leitura silenciosa. 
 Entregar uma fatia do texto para cada grupo. 
 Os grupos deverão encontrar palavras ou expressões que indicam tempo e lugar e 

registrá-las na folha do Anexo 4. 
 Os dois grupos da mesma fatia do texto deverão apresentar suas respostas. 
 O professor deverá confrontá-las e identificar as palavras e expressões encontradas, 

comum a ambos os grupos e aquelas diferentes. 
 A turma deverá validar as respostas. 

 Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: 
- Estabelecer relações de causa e consequência, no texto 
lido. 
 
Material necessário:  
Texto 7 
Anexo 4 – Texto 7 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Entregar o quadro de causa e consequência e os cartões (Anexo 5) recortados e 
misturados aos grupos. 
 Desenhar o mesmo quadro no quadro. 
 Os grupos deverão colocar os cartões em seus respectivos lugares: causa e 
consequência. 
 Quando os grupos terminarem o(a) professor(a) deverá orientar o preenchimento 
com as fichas maiores  do quadro desenhado no quadro pelos representantes dos 
grupos. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Estabelecer relação de continuidade temática. 
 
Material necessário: Texto 7 – Anexo 5 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Entregar, para os grupos, as fichas recortadas do Anexo 6.  
 Os alunos devem “casar” as fichas que contêm as palavras e expressões em negrito 

com as fichas que tem palavras ou expressões que se referem a elas. 
 Os representantes dos grupos deverão fazer a mesma atividade usando as fichas 

maiores, no quadro, de acordo com a orientação do(a) professor(a). (Anexo 6) 
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Anexo 3 – Texto 7 

Os valores do futebol 

Grupo 1 e Grupo 2 

Desde o início do século XXI, o Brasil se tornou o maior exportador mundial 
de jogadores. Nos últimos anos, a saída de jogadores movimentou mais de 
440 milhões de dólares, se tornando um dos principais produtos de 
exportação do país, ultrapassando produtos como banana, maçã e uva. 
Desde que o Banco Central começou a registrar a venda de atletas para o 
exterior, em 1993, as exportações já somam dois bilhões de doláres. O 
principal destino dos jogadores é Portugal: em 2008, 209 futebolistas se 
transferiram para o país. A Europa é a maior importadora de atletas 
brasileiros: dos 1.176 que saíram do Brasil em 2008, 762 tiveram como 
destino a região. Em segundo lugar vem a Ásia, com 222 jogadores. A 
transferência de brasileiros para o exterior é tão generalizada que o 
presidente da FIFA, Joseph Blatter, chegou a afirmar que um dia "todas as 
seleções do mundo jogarão apenas com brasileiros."  

Grupo 3 e Grupo 4 

O êxodo de jogadores, sobretudo aqueles menores de idade, é palco de 
muitos debates no país, principalmente sobre as consequências que isso 
estaria gerando ao estilo do futebol brasileiro. Segundo alguns 
especialistas, a ida prematura a Europa acabaria por modificar o jogador 
brasileiro, que é lapidado na forma europeia de jogo, focada mais na parte 
defensiva e tática do que na habilidade propriamente dita.Tal opinião é 
compartilhada por técnicos como Carlos Alberto Parreira, tetracampeão 
mundial com a seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, cinco vezes 
campeão brasileiro e o inglês Arsene Wenger, comandante do Arsenal há 
onze anos. Para Parreira, este é um problema que "pode acabar afetando 
seriamente o futebol brasileiro num futuro próximo." Já para Wenger, "a 
transferência de jogadores cada vez mais jovens para a Europa é o que 
está destruindo o futebol brasileiro". 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blatter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Parreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsene_Wenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenal_FC
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Tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lugar  
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Anexo 4 – Texto 7 

Causa Consequência 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Os jovens jogadores brasileiros 
transferidos para a Europa estão 
sendo treinados no estilo 
europeu de jogo. 
 

 
 
O estilo de futebol brasileiro está sendo 
destruído. 

 
A transferência de jogadores 
brasileiros é muito grande e nos 
últimos anos movimentou mais 
de 440 milhões de dólares. 
 

 
 
Os jogadores se tornaram um dos 
principais produtos de exportação  do 
Brasil. 

 
A transferência dos jogadores 
brasileiros para o resto do 
mundo é muito grande. 

 
“Um dia as seleções do mundo jogarão 
apenas com brasileiros.” 
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Os jovens jogadores brasileiros transferidos para a 
Europa estão sendo treinados no estilo europeu de jogo. 
A transferência de jogadores brasileiros é muito grande e 
nos últimos anos movimentou mais de 440 milhões de 
dólares. 
A transferência dos jogadores brasileiros para o resto do 
mundo é muito grande. 
O estilo de futebol brasileiro está sendo destruído. 
Os jogadores se tornaram um dos principais produtos de 
exportação do Brasil. 

“Um dia as seleções do mundo jogarão apenas com 
brasileiros.” 
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Anexo 5 – Texto 7 

 
“... 209 futebolistas se transferiram para o país.” 

 

 
“... 209 futebolistas se transferiram para o país.” 

 

 
“... 762 tiveram como destino a região.” 

 

 
“... sobretudo aqueles menores de idade...” 

 

 
“... Tal opinião é compartilhada por técnicos...” 

 

 
“... tornando um dos principais produtos de exportação do país...” 

 

 
Jogadores de futebol 

 

 
Portugal 

 

 
Europa 

 

 
Jogadores 

 

A ida prematura a Europa acabaria por modificar o jogador 
brasileiro, que é lapidado na forma europeia de jogo, focada mais 

na parte defensiva e tática do que na habilidade propriamente dita. 

 
Brasil 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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“... 209 futebolistas se transferiram para o país.” 

 

 
“... 209 futebolistas se transferiram para o país.” 

 

 
“... 762 tiveram como destino a região.” 

 

 
“... sobretudo aqueles menores de idade...” 

 

 
“... Tal opinião é compartilhada por técnicos...” 
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“...tornando um dos principais produtos de exportação do país...” 

 

 
Jogadores de futebol 

 

 
Portugal 

 

 
Europa 

 

 
Jogadores 
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A ida prematura a Europa acabaria por modificar o jogador brasileiro, que 
é lapidado na forma europeia de jogo, focada mais na parte defensiva e 

tática do que na habilidade propriamente dita. 
 

 
Brasil 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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¨60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 15 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: Distinguir fato de opinião. 
 
Material: 
Texto 7 
Anexo 6 – Texto 7. 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Leitura do texto compartilhada (cada aluno lê uma parte). 
 Conversa com os alunos sobre o que é um fato e o que é a opinião sobre o fato. 
 Dividir a turma em grupos. 
 Entregar para cada grupo a ficha com o fato e os grupos deverão encontrar, no texto, 

a opinião sobre o fato (vale orientar os grupos). 
 O representante de cada grupo deverá apresentar para a turma a opinião 

encontrada. 
 A turma deve validar as respostas. 

 

Eixo: Leitura 
 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar a função da reportagem  
 
Material necessário: Texto 7. Anexo 7 – Texto 7 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 
 Dispor sobre a mesa fichas com funções sociais de gêneros diversos. 
 O representante de cada grupo deverá escolher a ficha que contenha a função social 
do gênero “reportagem”. 
 Depois que todos os representantes dos grupos escolherem, devem apresentar para 
a turma, um por vez. 
 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto. 
 
Material necessário:Texto 7. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Conversar com os alunos sobre o conteúdo do texto, seu tema central. 
 Concluir, com a turma, qual é o assunto do texto. 
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Anexo 6 – Texto 7 

A venda dos jogadores brasileiros para o exterior, 

sobretudo aqueles menores de idade, é palco de 

muitos debates no país. 

 

A venda dos jogadores brasileiros para o exterior, 

sobretudo aqueles menores de idade, é palco de 

muitos debates no país. 

 

A venda dos jogadores brasileiros para o exterior, 

sobretudo aqueles menores de idade, é palco de 

muitos debates no país. 

 

A venda dos jogadores brasileiros para o exterior, 

sobretudo aqueles menores de idade, é palco de 

muitos debates no país. 

 

Opiniões: 

AEuropa acabaria por modificar o jogador brasileiro, que é lapidado na 

forma europeia de jogo, focada mais na parte defensiva e tática do que na 

habilidade propriamente dita. 

Este é um problema que pode acabar afetando seriamente o futebol 

brasileiro num futuro próximo. 

É o que está destruindo o futebol brasileiro. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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Anexo 7 – Texto 7 

 
Divertir as pessoas. 
 
 
Informar as pessoas 
 
 
Dar uma notícia 
 

 
Ensinar a fazer alguma coisa. 
 

 
Informar as pessoas 
 

 
Informar as pessoas 
 

 
Informar as pessoas 
 

 
Informar as pessoas 
 

 
Divertir as pessoas. 
 

Divertir as pessoas. 
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Divertir as pessoas. 
 

 
Dar uma notícia 
 
 
Dar uma notícia 
 
 
Dar uma notícia 
 

 
Ensinar a fazer alguma coisa 
 

 
Ensinar a fazer alguma coisa 
 

 
Ensinar a fazer alguma coisa 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 16 
 
Eixo: Leitura 
 
Eixo: Compreensão e valorização da cultura escrita 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero tabela e suas funções sociais 
 
Material necessário: Texto 7 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Fazer a leitura do texto e chamar a atenção para o gênero “tabela”. 
 Perguntar se alguém sabe qual é este gênero. 
 Conversar  com os alunos sobre as características das tabelas estatísticas e suas 

funções sociais (consulte o material de apoio do Professor). 
 

Matemática 
Eixo: Tratamento da Informação 
 
Capacidade: Interpretar informações de natureza científica 
e social obtidas de gráficos e tabelas, realizando 
associações e efetuando cálculos simples de probabilidade. 
 
Objetivo: Ler,  interpretar e transpor informações contidas 
em tabela. 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar informações explícitas no texto, 
necessárias para a resolução do problema proposto. 
 
Material: Texto 7 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 

 Dividir a turma em 5 grupos. 
 Entregar o desafio para cada grupo. 
 Depois que os grupos terminarem, cada representante deverá dizer quais as 

informações do texto  foram necessárias e o processo  utilizado para  chegar à 
resposta. 

 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 
 
Desafio 1: Observe a tabela. A partir de que ano há registro dos valores movimentados com 
transferência de jogadores?  
Encontre, no texto, a justificativa desse registro acontecer somente a partir desse ano. 
 
Desafio 2: Qual a diferença entre a quantidade de jogadores vendidos em 2002 e 2008? 
 

 Desafio 3: Qual a quantidade de jogadores transferidos para o exterior entre os anos de 
2002 até 2008? 

 Complete: A venda de tantos jogadores, ao longo dos anos, fez do Brasil.... 

Professor, observe que os alunos precisam voltar ao texto para identificar as 
informações que são necessárias para resolver o problema de matemática. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 17 
 
História 
Eixo: Tempo histórico 
Capacidade: construir, gradativamente, as noções de 
temporalidade – o tempo cronológico – Anexo 9. 
Objetivo: compreendera noção de século. 
 
Matemática 
Eixo: Grandezas e Medidas e Números e Operações 
Capacidades: construir noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano. 
-utilizar o sistema monetário brasileiro em situação-
problema. 
- construir significados para os números, resolver problemas 
do cotidiano, usando linguagem matemática, e reconhecer 
padrões.  
Objetivo: 
- calcular quantidades, utilizando o sistema monetário 
brasileiro. 
- resolver problemas com os significados de juntar e 
acrescentar quantidades, separar e retirar quantidades, 
utilizando estratégias próprias. 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Identificar informações implícitas e explícitas no 
texto lido e em tabela, necessárias para a resolução do 
problema proposto. 
Material: Anexos 8-Texto 7 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 70 minutos 

 
 Leitura coletiva do texto. 
 Conversar com os alunos sobre o conceito e o processo de sucessão de séculos 

(Século XX, século XXI). 
 Distribuir a turma em 5 grupos. 
 Entregar o desafio para cada grupo. 
 Acompanhar e orientar o desenvolvimento do raciocínio do grupo, na busca da 

resposta ao desafio. 
 Os representantes dos grupos devem apresentar as respostas e o(a) professor(a) 

deverá comparar, no que for possível, o raciocínio e as respostas. 
 

 Desafios – Anexo 8 
 

 

Professor, observe que os alunos precisam voltar ao texto para identificar as 
informações que são necessárias para resolver o problema de matemática. 
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Lição nº 17 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo:  
- Identificar o assunto do texto 
-  
Material: Texto 7 
Folha em branco 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 
 Distribuir ½ folha de papel em branco para os grupos. 
 Os grupos deverão discutir e depois escrever no papel em branco o que os alunos 

consideram ser o assunto do texto e entregar para o(a) professor(a). 
 O(A) professor(a) deverá colar cada folha no quadro e avaliar, mediante análise do 

texto, juntamente com a turma, se a resposta está correta. 
 Ao final, a turma deverá entrar num consenso sobre qual é o assunto do texto. 
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Anexo 8 – Texto 7 

GRUPO I 
De acordo com a tabela, qual o total de reais movimentado com as 

transferências de jogadores para o exterior, nos anos finais do 
século XX? 

Localize no texto a informação referente ao início dos registros, 
pelo Banco Central, da venda de atletas para o exterior.  

 

 
GRUPO 2 

De acordo com a tabela, qual o total de reais movimentado com as 
transferências de jogadores para a Europa, no século XXI? 

Localize, no texto, as informações referentes a esse dado. Elas 
coincidem com as informações da tabela? Por quê? 

 

 
GRUPO 3 

De acordo com a tabela, qual a diferença entre o total de reais 
movimentado com a transferência de jogadores, entre os anos de 

1993 e 2008? 
De acordo com o texto, por que não há registro, na tabela, dos 

valores relativos aos anos antes de 1993? 
 
 

 
GRUPO 4 

De acordo com a tabela, qual a quantidade de jogadores 
transferidos para o exterior, nos anos finais do século XX? 

Em que ano foram transferidos mais jogadores? 
 
 
 

 
GRUPO 5 

 
Qual a quantidade de jogadores transferidos para o exterior, nos 

anos iniciais do século XXI? 
De  acordo com o texto, para onde esses jogadores foram? 
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Lição nº 18 
 
História 
Eixo: Tempo histórico 
Capacidade: Construir gradativamente, as noções de 
temporalidade – o tempo cronológico. 
Objetivo: Compreendera noção de década. 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo:  
- Identificar informações explícitas. 
 
Material:  
Texto 8 
Anexo 1 – Texto 8 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 50 minutos 

 
 Conversar com os alunos sobre o novo texto, que é relacionado com o texto anterior 

“O êxodo de jogadores brasileiros”. 
 Leitura oral do texto, pelo professor, seguida pela leitura silenciosa dos alunos. 
 Reler: “A primeira leva de emigração ocorreu na década de 1930, logo após a Copa 

do Mundo disputada no Uruguai.” 
 Perguntar: o que significa a expressão “década”? (Material de apoio) 
 Ouvir os alunos e, se necessário, explicar o conceito de década. 
 Retomar o conceito de século e relacioná-lo ao de década. 
 Dividir a turma em grupos. 
 Entregar o desafio para cada grupo – Anexo 1. 
 O grupo deverá escolher o cartão que contém a resposta de seu desafio. 
 Apresentação, para a turma, da resposta de cada grupo. 
 Validação, pela turma, da resposta de cada grupo. 

 

 

 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:  
- Inferir o sentido de palavra ou expressão 
 
Material: 
Texto 8  
Folha em branco  
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 Pedir aos grupos que procurem no texto uma palavra ou uma expressão que não  
compreenderam direito e escrevam numa folha em branco.O(a) professor(a) deverá 
assegurar que cada grupo encontre uma palavra ou expressão diferente do outro). 

 Recolher as folhas escritas e misturá-las. 
 Entregar a cada grupo uma folha com a palavra ou expressão diferente da sua e 

pedir que a procure no texto e tentem identificar seu sentido. 
 O(A) professor deverá passar em todos os grupos e ajudá-los a analisar o contexto 

da palavra ou expressão e a inferir seu significado. 
 Cada grupo deverá devolver a folha ao grupo de origem que irá validar ou não a 

resposta dos companheiros e depois apresentá-la para a turma, que também deverá 
validá-la ou não.  
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Texto 8 

 

A circulação dos jogadores de futebol brasileiros no exterior 

Ainda que apareça na mídia como algo inédito, a emigração de jogadores 

de futebol brasileiros não é um fenômeno recente. A primeira leva de 

emigração ocorreu na década de 1930, logo após a Copa do Mundo 

disputada no Uruguai, e teve como destino principal a Itália, terra de origem 

de ancestrais de muitos dos jogadores.  

A emigração dos jogadores brasileiros tem consequências relativamente 

significativas no campo financeiro nacional. Sabe-se que a exportação de 

jogadores rendeu ao Brasil mais de 2,5 bilhões de reais, desde 1993, ano 

em que o Banco Central começou a contabilizar os valores das 

transferências de jogadores. 

O crescimento dessa evasão de jogadores brasileiros nos últimos anos fez 

com que fosse denunciada, na mídia brasileira e por alguns outros agentes 

do sistema futebolístico, uma situação de "êxodo", considerada 

unanimemente como sendo uma "perda" para o país e vista como um mal 

capaz de atingir não apenas as performances desportivas nacionais, mas a 

própria imagem da nação que circula globalmente, por supostamente 

enfraquecer os clubes e a seleção brasileira. 

Adaptação do Artigo de Carmen Rial - Universidade Federal de Santa Catarina- 2013  
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Anexo 1 – Texto 8 

Grupo 1 

A mídia mostra que a emigração de jogadores de futebol brasileiros é um 

fenômeno: 

 
 
 

inédito 
 
 
 

 
 
 

antigo 

 
 
 

futebolístico 

 
 
 

financeiro 

 

Grupo 2 

De acordo com o texto, na década de 1930 aconteceu: 

 
 
 

A primeira 
copa disputada 
por  jogadores 
brasileiros, na 

Itália 
 

 
 
 

A copa do 
mundo 

disputada na 
Itália 

 

 
 
 

A compra de 
jogadores 

brasileiros pelo 
Uruguai 

 
 
 

A primeira 
emigração de 

jogadores 
brasileiros 

 

Grupo 3 

De acordo com o texto, o destino dos primeiros jogadores emigrados foi: 

 
 
 

Uruguai 
 
 
 

 
 
 

Itália 

 
 
 

Brasil 

 
 
 

Portugal  
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Grupo 4 

De acordo com o texto, na década de 1930 aconteceu: 

 
 

A copa do 
mundo 

disputada no 
Uruguai 

 
 
 

 
 

A copa do 
mundo 

disputada na 
Itália 

 

 
 

A copa do 
mundo 

disputada no 
Brasil 

 
 

A copa do 
mundo 

disputada na 
Itália e no 
Uruguai 

 

Grupo 5 

O crescimento da evasão dos jogadores brasileiros é considerado pela mídia e 

agentes futebolísticos como: 

 

 
 

Uma perda 
para o futebol 

e para a 
seleção 

brasileira 
 
 

 
 

Um ganho para 
o futebol e 

para a seleção 
brasileira 

 

 
 

Uma chance 
de melhoria 
para os 
jogadores 
brasileiros 

 

 
 

Uma chance 
de  melhoria 

para a seleção 
brasileira 
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Lição nº 19 
 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Distinguir fato de opinião sobre o fato. 
 
 
Material: Texto 8  

Desenvolvimento da Atividade  - 50 minutos 

 
 Conversa com os alunos sobre o que é um fato e o que é uma opinião sobre aquele 

fato. 
 Leitura compartilhada do texto. 
 Identificar no texto, de forma coletiva, mediados pelo(a) professor(a), os fatos 

narrados pelo autor: 
1. A emigração dos jogadores brasileiros começou na década de 1930. 
2. A emigração dos jogadores brasileiros rendeu ao Brasil mais de 2,5 bilhões de reais, 

desde 1993. 
3. O crescimento da evasão de jogadores brasileiros nos últimos anos foi denunciado 

pela mídia brasileira. 
 

 Identificar, também de forma coletiva, mediados pelo(a) professor(a), as opiniões 
relativas aos fatos encontrados: 
 

1. A emigração de jogadores brasileiros não é um fenômeno recente. 
2. A emigração de jogadores brasileiros tem consequências relativamente significativas 

no campo financeiro nacional. 
3. A emigração de jogadores brasileiros foi denunciada pela mídia como uma situação 

de êxodo, uma perda para o país, um mal capaz de atingir não apenas as 
performances desportivas nacionais, mas a própria imagem da nação que circula 
globalmente, por supostamente enfraquecer os clubes e a seleção brasileira. 

 Registrar a atividade no caderno ou em um cartaz. 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: Estabelecer relações de tempo, quantidade e 
lugar. 
 
Material: Anexo 2 -Texto 8 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 
 Distribuir o anexo 2 – Texto 8 para os grupos. 
 Entregar as fichas recortadas e misturadas para os grupos que deverão ordená-las, 

em seus devidos campos, do anexo 2 – Texto 8. 
 O representante fará a apresentação do trabalho de seu grupo. 
 A turma deverá validar cada apresentação.  

 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto. 
 
Material: Texto 8 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 
 Os grupos deverão discutir e apresentar para a turma o assunto do texto 8. 
 A turma deverá validar cada apresentação. 
 Mediados pelo(a) professor(a), a turma deverá  entrar num consenso sobre qual é o 

assunto do texto 8. 
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Anexo 2 – Texto 8 

 
Ideia de tempo  

 
Ideia de lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ideia de quantidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“... não é um fenômeno 
recente.” 

 

 

“... disputada no 
Uruguai...” 

 
“... de muitos dos 
jogadores.“ 

 

 

“... ocorreu na década 
de 1930...” 

 

 
“... O destino principal 
desses jogadores...” 

 
“... R$ 2,5 bilhões...” 

 
“... logo após a Copa do 

Mundo 

 
“... terra de origem...” 

 

 
“... rendeu ao Brasil mais 

de...” 
 

 
“... desde 1993...” 

 
“... significativas 

transferências no campo 
financeiro nacional.” 

 

 
“... brasileira e por alguns 

outros...” 

 
“... ano em que...” 

 

 
“... que circula 

globalmente...” 
 

 
“... uma situação de 

"êxodo",...” 

 
“... nos últimos anos...” 

 

 
"perda" para o país 

“... não é um fenômeno...” 
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Lição nº 20 
 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Explicar o texto lido, abordando seus principais 
elementos. 
 
Material:  - Texto 8 – fichinhas numeradas de 1 a 50. 
 
Matemática: 
Eixo: Números e Operações / Álgebra e Funções 
 
Capacidade: Construir significados para os números, 
resolver problemas do cotidiano usando linguagem 
matemática e reconhecer padrões. 
 
Objetivo: Identificar números pares e números ímpares. 
 
Material: cartões numerados de 0 a 50 – Anexo 3 – Texto 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Leitura compartilhada do texto 8. 
 Os representantes dos grupos sorteiam um número: 

1º representante: 

 Se o número sorteado for par, o grupo deverá falar para a turma como o texto se 
constitui (se tem título, quantos parágrafos ele tem, se os parágrafos são longos ou 
curtos). 

 Se o número sorteado for ímpar, o grupo deverá indicar um grupo para falar para a 
turma como o texto se constitui (se tem título, quantos parágrafos ele tem, se os 
parágrafos são longos ou curtos). 

2º representante: 

 Se o número sorteado for par, o grupo deverá falar para a turma como o texto 
começa. 

 Se o número sorteado for ímpar, o grupo deverá indicar um grupo para falar para a 
turma como o texto começa. 

3º representante: 

 Se o número sorteado for par, o grupo deverá falar para a turma como o texto se 
desenvolve. 

 Se o número sorteado for ímpar, o grupo deverá indicar um grupo para falar para a 
turma como o texto se desenvolve. 

4º representante: 

 Se o número sorteado for par, o grupo deverá falar para a turma como o texto  
termina. 

 Se o número sorteado for ímpar, o grupo deverá indicar um grupo para falar para a 
turma como o texto termina. 

5º representante: 

 Se o número sorteado for par, o grupo deverá falar para a turma do que o texto fala. 

 Se o número sorteado for ímpar, o grupo deverá indicar um grupo para falar para a 
turma do que o texto fala. 
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Matemática 
Eixos:  
- Grandezas e medidas 
- Números e operações 
Capacidade: 
- Construir significados para os números, resolver problemas 
do cotidiano usando linguagem matemática e reconhecer 
padrões. 
- Construir noções de grandezas e medidas para a 
compreensão da realidade e a solução de problemas do 
cotidiano. 
Objetivo: 
- Identificar regularidades na série numérica para nomear, 
ler e escrever números menos frequentes. 
- Reconhecer a função da vírgula na leitura e escrita de 
números decimais, utilizando o sistema monetário.  
- Resolver problemas com os significados da adição, 
subtração, multiplicação e divisão envolvendo o sistema 
monetário.  
 
Língua Portuguesa 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: 
Selecionar informações em um texto. 
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 

 Identificar, no texto, o parágrafo que fala sobre os valores alcançados com a venda 
dos jogadores para o exterior. 

 Conversar com os alunos sobre a forma usada no texto para escrever esse valor: 2,5 
bilhões de reais. 

 A função da vírgula (separar o número inteiro da fração). 
 O que significa o 2 (número inteiro: 2 bilhões) 
 O que significa o 5 (meio bilhão) 
 Transformar o meio em número inteiro (500 milhões). 
 Escrever o valor 2,5 bilhões usando todas as classes numéricas: unidade, milhar, 

milhões, bilhões (2.500.000.000) e nomear as suas classes: unidades, milhar, 
milhões, bilhões.  

 Escrever esse valor em reais (R$2.500.000.000,00)  
 Comparar a função da vírgula no número decimal (2,5 bilhões de reais) e sua função 

na escrita no sistema monetário (R$2.500.000.000,00) 
 Oralmente, levantar os seguintes questionamentos: 

 Quem escreveu este texto? 
 Em que ano ele foi escrito? 
 Em quantos anos o Brasil arrecadou o valor de 2,5 bilhões de reais com a venda de 

seus jogadores? (1993 a 2013 =  20 anos) 
 Como podemos ter uma ideia (média) de quanto o Brasil arrecadou por ano? 

(dividindo 2.500.000.000,00 por 20 anos = 125.000.000,00 por ano) 
 Desafiar os grupos a fazer a divisão, com a mediação do(a) professor(a) 
 Depois, o representante de cada grupo faz a operação no quadro e a turma valida as 

respostas.  
Professor(a), neste momento, só interfira, se necessário. 
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Anexo 3 – Texto 8 

0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 
35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 
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Lição nº 21 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Relacionar informações explícitas e implícitas em 
diferentes textos lidos. 
 
 
Material: - Texto 8 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 45 minutos 

 
 Conversar com os alunos sobre a semelhança dos textos 7 e 8. 
 Leitura do texto 7 e 8: 
 Acordar com os alunos como os textos serão lidos: 
 Os grupos 1 e 2 farão a leitura oral do texto 7 e os grupos 3, 4 e 5 farão a leitura do 

texto 8 (cada grupo lê um parágrafo), que deverá ser seguida, silenciosamente pelos 
outros grupos. 

 Entregar os desafios para os grupos (os grupos deverão apresentar a resposta de um 
desafio para depois, receber o próximo): 
Desafio 1: 
Compare os títulos dos dois textos e encontre as semelhanças e as diferenças entre 
eles. 
Desafio 2: 
Qual o assunto dos dois textos? 
Desafio 3 
Qual o principal problema para o futebol brasileiro, apontado nos dois textos, causado 
pela venda ao exterior dos jogadores brasileiros? 
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Lição nº 22 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: identificar o gênero piada e sua função social 
 
Material: - Texto 9 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Conversar com os alunos sobre o gênero piada: características e função social. 
(consulte o material de apoio do professor). 

 Apresentar a piada “O roubo”. 
 Identificar, no texto, as características do gênero. 
 Discutir com a turma sobre a função social da piada. 
 Deixar que os alunos contem piadas que conhecem e acham engraçadas. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavras ou expressões 
Material:  - Anexo 1 – Texto 9 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Fazer a leitura oral do texto. 
 Contar a piada, com a entonação e expressividade necessária ao gênero. 
 Avaliar, com os alunos, se a piada fica mais engraçada contada ou lida. 
 Organizar a turma em grupos. 
 Distribuir para cada grupo, um desafio (Anexo 1- Texto 9). 
 O(A) professor(a) deverá mediar toda a discussão do grupo, orientando os alunos em 

relação à palavra astronomicamente. 
 O representante de cada grupo deverá apresentar a resposta. A turma deverá validar 

a resposta ou não. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir informações. 
 
Material:   
Texto 9 
Anexo 3- Texto 9 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Desafiar os grupos a encontraras partes do texto que mostram:  
 O que os amigos fizeram antes de dormir. 
 O que João queria que José percebesse ao lhe pedir para olhar o céu estrelado? 
 O representante de cada grupo deverá apresentar a resposta para a turma e justificar 

sua escolha. A turma deverá validar a resposta ou não. 
 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  

92 
 

 

Texto 9 

O roubo 

Dois amigos, João e José, vão acampar.  

Após um bom jantar e uma garrafa de vinho, entram na barraca, em 

seus sacos de dormir  caem no sono. 

Algumas horas depois, João acorda e sacode o José: 

__Amigo, olhe para o céu estrelado. O que você acha disso? 

Depois de pensar um pouco, o amigo responde: 

__Bem, astronomicamente, calculo que existam milhões de galáxias e  

bilhões de planetas. Astrologicamente, posso dizer que Saturno está 

em Câncer. Teologicamente, eu creio que Deus e o universo são 

infinitos. Também dá para supor, pela posição das estrelas, que são 

cerca de 3h15 da madrugada... O que você me diz, João? 

João responde:  

__ Simples, meu caro Zé. Roubaram a nossa barraca! 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_(astrologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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Anexo 1 – Texto 9 

 
Qual o significado da palavra em destaque? 

“Dois amigos, João e José, vão acampar.” 

 

 
Instalar-se no 
campo, por 

algum tempo.  
 

 
Morar no 

campo, com os 
amigos 

 
Capinar o 

campo, por 
algum tempo. 

 
Mudar-se para 
uma casa no 

campo. 

 
Qual o significado da palavra em destaque? 

 
Bem, astronomicamente, calculo que existam milhões de galáxias 

e bilhões de planetas.” 
 

 
Em relação 
aos astros 
celestes 

 

 
Em relação ao 

cálculo da 
quantidade de 

estrelas 
 

 
Em relação 

aos bilhões de 
planetas 

 
Em relação a 
quantidade de 

galáxias 

 
Qual o significado da palavra em destaque? 

 
“Astrologicamente, posso dizer que Saturno está em Câncer.” 

 

 
Em relação à 
quantidade de 
astros celestes 

 

 
Em relação 

aos signos do 
zodíaco 

 
Em relação às 

estrelas 

 
Em relação 

aos planetas 

 
Qual o significado da palavra em destaque? 

“Teologicamente, eu creio que Deus e o universo são infinitos.” 
 

 
Em relação à 

Deus 
 

 
Em relação à 

televisão 
 

 
Em relação ao 

universo 

 
Em relação 
aos astros 
celestes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_(astrologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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Qual o significado da palavra em destaque? 

 
“Também dá para supor, pela posição das estrelas,...” 

 

 
Suspeitar 

 

 
Colocar por 

cima 
 

 
Ver as estrelas 

no alto 

 
Observar a 
posição das 

estrelas 

 

Qual o significado da palavra em destaque? 
“Teologicamente, eu creio que Deus e o universo são infinitos.” 
 

que tem fim imensos muito 

pequenos 

que não tem fim 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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O roubo 

   Dois amigos, João e José, vão acampar.  

   Após um bom jantar e uma garrafa de vinho, entram na barraca, 

em seus sacos de dormir e caem no sono. 

 

 

    Depois de pensar um pouco, o amigo responde: 

    __Bem, astronomicamente, calculo que existam milhões de 

galáxias e  bilhões de planetas. Astrologicamente, posso dizer que 

Saturno está em Câncer. Teologicamente, eu creio que Deus e o 

universo são infinitos. Também dá para supor, pela posição das 

estrelas, que são cerca de 3h15 da madrugada... O que você me 

diz, João? 

 

 

   João responde:  

   __ Simples, meu caro Zé. Roubaram a nossa barraca! 

 

 

 

 

O que você me diz, João? 

 

 
O que João queria que José percebesse ao lhe pedir 
para olhar o céu estrelado? 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_(astrologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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Lição nº 23 
 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência.  
 
Objetivo: Relacionar o texto que está sendo lido, a outros 
textos orais e escritos. 
- Identificar informações explícitas e implícitas, no texto que 
conjuga linguagem verbal e não verbal. 
 
Material: Texto 10 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 45 minutos 

 Analisar com a turma antes da leitura: 
 As personagens são velhas, jovens ou crianças? 
 Onde as personagens estão (em casa ou na rua?). Como sabem disso? 
 Quais as características físicas das personagens?(uma é loura e a outra morena) 
 Qual das duas está chorando? 
 Por que vocês acham que ela está chorando? 
 Fazer a leitura do texto, junto com os alunos. 
 Juntamente com a turma, relacionar o texto apresentado, com outros textos já lidos ou 

contados, que possuem a mesma função social: divertir (orientar a conversa para que os 
alunos identifiquem o texto como piada).  

 Distribuir os desafios para cada grupo responder: 
 Por que a mulher estava chorando? Como o cachorrinho se chama? 
 Qual foi a ideia da amiga da dona do cachorrinho? A ideia era boa? 
 Qual a opinião da dona do cachorrinho, em relação à ideia da amiga? Por que ela não 

considerava boa, a ideia da amiga? 
 Ao dizer que o cachorro não sabia ler, qual era a ideia da dona do cachorro? 
 Depois de responder os desafios, os representantes de cada grupo deverão apresentar as 

respostas  para a turma. 
 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 
 Discussão com a turma: qual o preconceito que está “escondido” no texto? (loura burra) 

 

Eixo: Leitura 
Capacidade: desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
Objetivo: identificar, no gênero híbrido, os dois gêneros 
utilizados para constituí-lo. 
Material:  - Texto 10 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Conversar com os alunos sobre o recurso de associar os traços estruturais de um 
determinado gênero com a função de outro (gênero híbrido): 

 Desafiar a turma a identificar os gêneros utilizados: estrutura dos quadrinhos para contar 
uma piada. 
 
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência.  
Objetivo: Identificar efeito de humor no texto. 
Material:  - Texto 10 

Desenvolvimento da Atividade  - 25 minutos 

 Desafio para todos os grupos: Qual é a graça da piada? 
 Os grupos deverão discutir e depois cada representante deverá apresentar o argumento do 

grupo. O(A) professor(a) deverá mediar o consenso final da turma. 
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Texto 10 
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Lição nº 24 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: identificar o gênero piada e sua função social 
 
Material:  - Texto 11 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Dizer à turma que hoje também é dia de rir. 
 Entregar o texto aos grupos e pedir que identifiquem o seu gênero. 
 Pedir que justifiquem a resposta (quais as características do gênero apontado por eles que 

foram  identificadas nesse texto). 
 Perguntar se a função social do texto é a mesma dos outros textos do mesmo gênero, que 

foram lidos nos dias anteriores.  

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Estabelecer relações de causa e consequência 
                Identificar efeito de humor no texto. 
 
Material:  Texto 11 – Anexo 1- Texto 11 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Desafiar os grupos a preencher corretamente o quadro do Anexo 1 – Texto 11. 
 Entregar os cartões recortados e misturados, contendo causas e consequências,. 
 Ao terminar os grupos devem trocar o seu quadro preenchido com o grupo próximo. 
 O grupo que recebeu o quadro irá dizer se o preenchimento está correto ou não. 
 O(A) professor(a) valida. 
 Perguntar à turma: Onde está o humor neste texto?  
 Ouvir todos os grupos e entrar num consenso com a turma.   

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência.  
 
Objetivo: Estabelecer relações de continuidade temática 
 
Objetivo: Estabelecer relações de causa e consequência 
 
Material:  - Texto 11 – Anexo 2- Texto 11 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 
 

 Entregar fichas para os grupos -Anexo 2- Texto 11. 
 O(A) professor(a) deve escrever o texto no quadro. 
 O(A) professor(a) sublinha a palavra ou expressão no texto e os alunos devem mostrar o 

cartão com o nome a quem a palavra ou expressão se refere:  
 ... foram à delegacia soltá-lo. 
 ... ficou na esquina esperando pelos irmãos. 
 ... quando ele entrou 
 Ele respondeu... 
 Hei! Rapaz... 
 ... o delegado o prendeu... 
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Texto 11 

 

Os três irmãos 

 

Era uma vez, três irmãos: o Pum, o Calaboca e o Respeito.  

O Pum bebeu e brigou na rua. Por isso foi preso.  

 O Calaboca e o Respeito foram à delegacia soltá-lo.  

O Respeito tinha medo do delegado e então ficou na esquina  

esperando pelos irmãos. O Calaboca  foi sozinho. 

Quando ele entrou na delegacia o delegado logo perguntou: 

___ Qual é o seu nome? 

Ele respondeu com voz grossa e brava: 

___ Calaboca! 

___ Hei! Rapaz, cadê o respeito?  

___ Ficou na esquina. 

___ O que você veio fazer aqui?  

___ Soltar o Pum. 

Aí, o delegado o prendeu, também. 
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Anexo 1 – Texto 11 

Causa Consequência  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pum bebeu e brigou na 
rua. 
 

 
Pum foi preso 

 
Respeito tinha medo do 
delegado. 
 

 
Calaboca foi falar com o 
delegado, sozinho.  

 
O delegado entendeu 
que Calaboca  o 
desrespeitou. 
 

 
Calaboca foi preso 
também. 
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Anexo 2 – Texto 11 

 

Calaboca 
 
 

Respeito 
 
 

Pum 
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Lição nº 25 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: identificar o gênero charge e sua função social. 
 
Material:  - Charges diversas de jornais/revistas. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Roda de conversa com os alunos sobre o que é uma charge, suas características e  
função social, a diferença entre ironia e humor – geralmente as charges expressam 
ironia em relação a alguém ou alguma situação (se necessário, consulte o material de 
apoio). 

 Apresentar várias charges retiradas de jornais de circulação na cidade e junto com a 
turma, identificar as características comuns ao gênero. 

 Se necessário, em outros momentos da aula, desenvolver outras atividades de ensino 
para que os alunos construam o conhecimento sobre o gênero. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 Objetivo: 
- Interpretar texto que conjuga linguagem verbal e não verbal 
- Inferir informações implícitas em um texto. 
Material:  Texto 12 – Anexo 1 – Texto 12 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 Entregar a charge para a turma (texto 12). 
 Pedir aos alunos que façam uma primeira leitura da charge. 
 Ouvir os alunos sobre o que entenderam da charge. 
 Desafiar os grupos: Anexo 1 – Texto 12 (um desafio por vez) 
 Comparar as respostas do grupo, criando, se possível, o consenso. 

Ciências 
Eixo: Ambiente e vida 
Capacidade: Relacionar causas e consequências 
provocadas pelas transformações e interferências do 
homem no ambiente 
 Objetivo: compreender a relação entre as inundações que 
ocorrem com as chuvas e a ação do homem no meio 
ambiente. 
 
Língua Portuguesa 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 Objetivo: - Identificar o assunto do texto. 
- identificar efeito de ironia no texto. 
Material:  Texto 12 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 
 Perguntar à turma: qual é o assunto tratado nesta charge? 
 Deixar que os alunos opinem.  
 Concluir com a turma que o assunto da charge é “as inundações causadas pelas águas 

da chuva”. 
 Quais são os elementos do texto (verbal e não verbal) que expressam a ironia do 

autor? 
 Pedir aos alunos que observem o ambiente mostrado pela charge. 
 Perguntar: a charge mostra que não é somente o governo o culpado pelas inundações. 

De acordo com a charge, quem mais é culpado por essa situação? (direcionar a 
observação dos alunos para a quantidade de lixo flutuando na água). 

 Concluir com os alunos que não adianta o governo agir, construindo redes de 
saneamento e escorredores das águas fluviais, se as pessoas não fizerem a parte 
delas, não jogando lixo nas ruas para não entupir os esgotos. 
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Texto 12 

 

 

Texto 13 
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Anexo 1 – Texto 12 

 

Qual é a situação apresentada na charge? Esta situação é comum 
em nosso país? 

 

 

A charge 
apresenta uma 
situação de 
inundação  
pelas águas da 
chuva, muito 
comum nas 
cidades do 
nosso país, 
que poderia ter 
sido evitada. 
 

 
A charge 
apresenta uma 
situação 
imprevisível de 
inundação  
pelas águas da 
chuva, pouco 
comum nas 
cidades de 
nosso país. 
 

 

A charge 
apresenta uma 
situação 
natural e 
inevitável 
causada pelas 
chuvas em 
nosso país. 
 

 

A charge 
apresenta uma 
situação 
comum em 
nosso país  
que possibilita 
diversão e 
brincadeiras 
para as 
pessoas 
durante as 
chuvas de 
verão. 
 

 
A charge apresenta algum exagero? Se apresentar, qual é? 

 

 
Sim, pois é 
impossível 
duas pessoas 
flutuarem em 
uma enchente, 
dentro de um 
guarda-chuva. 
 

 
Não, pois as 
pessoas 
tentam se 
salvar das 
enchentes, 
nem que seja 
dentro de um 
guarda-chuva. 
 

 
Sim, pois 
nunca choveu 
tanto em nosso 
país e não é 
possível ver 
um título de 
eleitor 
flutuando nas 
águas da 
chuva. 
 
 

 
Não, pois as 
inundações 
fazem o lixo 
acumulado nos 
esgotos 
flutuarem nas 
águas da 
chuva.  
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Quais são os personagens que a charge apresenta? 

 

 
O pai e o filho 

 
Um homem e 
um menino  
 

 
Um menino e o 
amigo de seu 
pai 
 

 
Duas pessoas 
que não se 
conhecem 

 
O que o menino pergunta ao pai? 

 

 
Se o papel que 
está flutuando  
é o seu  título 
de eleitor.  
 

 
Se o pai havia 
perdido seu 
título de 
eleitor. 

 
Se o pai viu o 
título de eleitor 
do filho. 

 
Se o pai queria 
um título de 
eleitor. 

 
Qual a intenção do autor, com a pergunta do garoto? 

 

 
Mostrar o 
diálogo entre 
pai e filho. 
 

 
Fazer um alerta 
às pessoas. 

 
Fazer uma 
ironia. 

 
Fazer uma 
brincadeira. 
 

 
O que o autor ironiza? 

 

 
O autor ironiza 
os políticos que 
não cuidam bem 
das cidades e os 
eleitores que os 
elegeram. 

 
O autor ironiza 
a situação das 
cidades, 
quando chove. 
 

 
O autor 
ironiza as 
pessoas que 
perdem seus 
títulos de 
eleitor. 
 

 
O autor ironiza 
a situação das 
pessoas, 
durante as 
enchentes. 
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Lição nº 26 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o uso da 
escrita em diferentes contextos sociais. 
Objetivo: Identificar o gênero charge e sua função social 
Material:  - Texto 13 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Relembrar com os alunos as características da charge e sua função social. 
 Entregar a charge (texto 13) e juntamente com os alunos, identificar as 

características do gênero. 
 Perguntar: a charge da aula passada tem a mesma função social desta? 
 Ouvir e orientar a conclusão da turma. 

Eixo: Leitura 
Capacidade:  
1- Compreender as relações lógicas que se estabelecem entre partes 
dos textos de diferentes gêneros e temáticas. 
2- Construir a compreensão global do texto lido, unificando e inter-
relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferência. 
 Objetivo: 
1-Identificar marcas linguísticas que expressam relações de tempo e 
lugar. 
2- Inferir o sentido de palavras ou expressões. 
3- Inferir informações. 

Material:  - Texto 13- Anexo 1- Texto 13 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 
 Organizar a turma em grupos. 
 Entregar um desafio para cada grupo. Anexo 1- Texto 13 
 O grupo deverá escolher o cartão que contém a resposta do desafio. 
 O representante do grupo deverá apresentar o desafio para a turma, as 

opções de respostas e apontar a resposta escolhida pelo grupo, justificando 
essa escolha. 

 A turma deverá validar a resposta de todos os grupos. 

Ciências 
Eixo: Ambiente e vida 
Capacidade: Relacionar causas e consequências provocadas pelas 
transformações e interferências do homem no ambiente 
 Objetivo: Compreender a relação entre o efeito estufa/aquecimento 
global e a ação do homem no meio ambiente. 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade:  
Construir a compreensão global do texto lido, unificando e inter-
relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferência. 
 Objetivo:  
- Inter- relacionar informações explícitas e implícitas. 
- Estabelecer relação causa/consequência  
Material:  - Texto 13 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 
 

 Pedir aos alunos que observem o quadro do lado superior esquerdo 
(Texto13) 

 Ler o texto que ele contém. 
 Roda de conversa sobre o que causa o efeito estufa/aquecimento global e 

suas consequências em relação ao derretimento das geleiras e o aumento 
das águas dos mares e oceanos. 

 Discutir com a turma sobre a relação entre o texto do quadro e a fala do 
garoto. 

 Ouvir os alunos sobre o que eles entenderam em relação à fala do garoto: 
“antes que ela venha nos pegar”. 

 Colar no quadro uma ficha contendo uma das causas do problema apontado 
pela charge: 

Emissão de gazes poluídos na atmosfera, 
produzidos pelas indústrias  

 Pedir aos alunos que apontem, no texto, as consequências disso. 
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Anexo 1 – Texto 13 

  
1-Qual é o esporte praticado pelos personagens? 

 

 
Surf  

 
Natação 

 
Futebol de 

areia 
 

 
Tênis  

 
1- A palavra destacada na expressão “Vamos lá ...”   

dá ideia de:  
 

 
Lugar  

 

 
Tempo  

 
Quantidade  

 
Modo 

 
 

 
2- Na fala do garoto, a expressão “pegar onda” refere-se a: 

 

 
Surfar no 

mar 
 

 
Olhar as 
ondas do 

mar 
 

 
Pular as 
ondas do 

mar 

 
Buscar 

algum objeto  

 
Na expressão “... antes que ela venha nos pegar.” A 

palavra em destaque dá ideia de: 
 

 
Tempo 

 

 
Lugar  

 
Modo 

 
Quantidade  
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Lição nº 27 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivos: 
- Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de 
pontuação. 
-  Construir a continuidade temática. 
- Identificar o assunto do texto. 
- identificar efeito de ironia no texto. 
Material:  - Texto 13 – Anexo 2 – Texto 13 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 
 Leitura da charge, para relembrá-la. 
 Organizar a turma em grupos. 
 Entregar um desafio para cada grupo. Anexo 2- Texto 13 
 O grupo deverá escolher o cartão que contém a resposta do desafio. 
 O representante do grupo deverá apresentar o desafio para a turma, as opções de 

respostas e apontar a resposta escolhida pelo grupo, justificando essa escolha. 
 A turma deverá validar a resposta de todos os grupos.  

Eixo: Leitura 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
Objetivo: Identificar a função social da charge. 
Material:  - Texto 14 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 Apresentar o texto 14. 
 Pedir que os alunos apontem as características do gênero. 
 Pedir a um aluno que procure, dentre as fichas do Anexo 1 – Texto 14, aquela que 

contém a função social da charge e apresente para a turma, justificando sua escolha. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivos: 
- Identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 
interlocutor. 
- Identificar o assunto do texto. 
- Relacionar texto verbal ao não verbal 
- Identificar efeito de ironia no texto. 
 
Material:  - Texto 14, Anexo 2 – Texto 14 e fichas de papel 
em branco. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Colar no quadro as fichas que respondem cada desafio (um desafio de cada vez). 
Anexo 2 – Texto 14 

 Os grupos devem discutir e escolher a ficha que responde ao desafio e escrever o 
número correspondente a ela, num pedaço de papel em branco que deve ser entregue 
ao (à) professor(a). 

 O professor apresenta a opção de cada grupo. 
 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 

Desafios: 
1- Quem é o leitor desta charge? 
2- Qual é o assunto da charge? 
3- Em que momento o autor da charge expressa ironia? 
4- Qual a relação entre o texto escrito e o desenho da charge? 
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Anexo 2 – Texto 13 

 

O uso do ponto de interrogação e de exclamação, juntos, 
no final do texto do quadro indica: 

 

 
Uma pergunta 

com um tom de 
alerta. 

 

 
 

Uma 
pergunta 

 
A 

admiração 
do autor 

 
O medo 

dos 
garotos 

Na expressão “... antes que ela venha nos pegar.” A 
palavra em destaque refere-se a: 

 

 
À onda  

 

 
A uma 
pessoa 

qualquer 
 

 
À areia  

 
À mãe do 

garoto 

Na expressão “... antes que ela venha nos pegar.” A 
palavra em destaque refere-se: 

 

 
À onda do mar 

 

 
Aos 

garotos 

 
Ao surfe 

 
Ao autor da 

charge 

 
O assunto tratado na charge é 

 

 
O efeito do 

aquecimento 
global 

 

 
A prática 
do surfe 

pelas 
crianças 

 
O perigo de 
se praticar 

surfe 

 
O passeio 
na praia, 

pelas 
crianças 

 
A ironia presente no texto está: 

 

 
No jeito 

descontraído 
do garoto, ao 
falar de um 

assunto grave. 
 

 
No medo 

dos 
garotos de 
surfar no 

mar. 

 
No fato do 

mar ser 
perigoso. 

 
Na prática 
de surfe 
feita por 
crianças. 
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Texto 14 
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Anexo 1 – Texto 14 

 

 
 

Ensina a fazer um bolo 
 
 

Diverte as pessoas, fazendo-as rir. 
 
 

Informa as pessoas sobre algo. 
 

 
Critica alguém ou uma situação. 

 

 
Encanta as pessoas. 

 

 
Ensina a montar um brinquedo. 

 
 

Transmite uma lição de sabedoria e 
moral ao homem 

 

 
Transmite uma mensagem para quem 

está distante. 
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Anexo 2 – Texto 14 

 
1. Esta charge foi escrita para pessoas 

muito cultas, pois tem uma linguagem 
muito difícil. 

 
2. Esta charge foi escrita para qualquer 

pessoa, pois tem uma linguagem 
simples, usada pelo povo em geral. 
 

3. Esta charge foi escrita para quem 
gosta de poesias, pois tem uma 
linguagem poética. 

 
 

4. Esta charge foi escrita para 
cientistas, pois tem uma linguagem 
especializada, científica. 

 

 

 
5. O assunto desta charge é sobre 

protetores solares. 
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6. O assunto desta charge é sobre as 
praias brasileiras 
 

 
7. O assunto desta charge é sobre a 

poluição do mar por óleos que vazam 
de navios. 
 

 
8. O assunto desta charge é sobre um 

novo bronzeador. 
 

 
9. A ironia da charge está na fala da 

mulher que tenta consolar o homem. 
 

 
10. A ironia desta charge está na 

sujeira dos banhistas. 
 

 
11. A ironia desta charge está na cor 

dos banhistas 
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12. A ironia desta charge está na 
sujeira da praia. 
 
 

13. O desenho é muito importante, 
porque é ele que faz a charge ficar 
mais interessante. 
 
 

14. O desenho da charge não é 
importante, mas ajuda a entender a 
sua mensagem. 

 

 
15. O desenho da charge é muito 

importante, porque completa o seu 
texto escrito. 
 
 

16. O desenho da charge não é 
importante porque sem ele podemos 
entender o texto escrito. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 28 
 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero biografia e suas funções 
sociais 
 
Material:  - Texto 15 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Conversa com os alunos sobre o gênero biografia: o que é, suas características e 

função social. (consulte o material de apoio, se necessário) 
 
Professor(a), avalie os conhecimentos prévios dos alunos sobre esse gênero. Caso 
seja necessário, desenvolva atividades de ensino que possibilitem a construção do 
conhecimento sobre ele, em outro momento da aula. 

 Apresente a biografia de Mônica – Texto 15 e converse sobre ela: se atende as 
características do gênero; se é um texto real;  sua função social. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 

 
Objetivo: Localizar informações explícitas no texto. 

 
Material:  - Texto 15 – Anexo 1- Texto 15 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40 minutos 

 
 Fazer papelotes com os desafios (Anexo 1 – Texto 15). 
 Organizar a turma em 6 grupos. 
 O representante de cada grupo deverá sortear o desafio de seu grupo. 
 Após a localização, no texto, da informação pedida, o grupo deve planejar a 

apresentação da informação, para a turma. 
 Após a apresentação de cada grupo a turma deverá validá-la. 

Eixo: Leitura 
 

Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 

 
Objetivo: Localizar informações implícitas no texto. 

 
Material:  - Texto 15 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20 minutos 

 Desafiar os grupos: Quem nasceu primeiro, Mônica ou Cebolinha? 
 Os grupos devem dizer o nome do personagem para o(a) professor(a) e justificar sua 

escolha. 
 O(A) professor(a) deverá orientar os alunos a encontrar, no texto, a resposta para o 

desafio: “Quando foi criada, saía nas tiras do Cebolinha, nos jornais.”e a concluir 
que o Cebolinha foi criado antes da Mônica, uma vez que quando ela foi criada, saía 
nas tirinhas dele, que já eram publicadas nos jornais. 
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Texto 15 

Mônica 

 Mônica é a personagem mais conhecida de Maurício de 

Sousa. 

 Foi criada em 1963, baseada na filha desse criador da turma 

mais famosa dos quadrinhos, que tem o mesmo nome.  

Ela mora com os pais, tem um cãozinho chamado Monicão e 

vive pra baixo e pra cima agarrada a um coelho de pelúcia azul. 

Este coelho, que ela trata com muito carinho, também serve de 

“arma” contra seus amigos. Principalmente o Cebolinha e o Cascão 

que não param de “aprontar” com ela. Eles levam muitas coelhadas. 

Mônica é uma menina forte, decidida, que não leva desaforo 

para casa. É baixinha, gordinha e seus dentes da frente são 

grandes e aparentam estar sempre para fora da boca. Por isso os 

seus amigos gostam de chamá-la de gorducha, dentuça e baixinha. 

O que deixa a menina furiosa. 

Apesar de ser uma garota brava, não é mal humorada. É uma 

menina inteligente, amiga fiel e quando não é provocada, é muito 

delicada e sonhadora. 

Quando foi criada, saía nas tiras do Cebolinha, nos jornais. 

 Depois começou a “roubar a cena” e ganhou sua revista 

própria em 1970. Desde essa época, é uma das revistas que mais 

vende no país. 

 Atualmente, tem outra revista que conta suas aventuras de 

adolescente, vividas com seus amigos Cebolinha, Cascão, Magali, 

dentre outros. Além dos quadrinhos, Mônica é estrela de cinema, 

teatro, tem vários produtos que levam seu nome, faz campanha 

educativa e comerciais de TV. Estrela mais versátil, impossível. 

Fonte http://www.monica.com.br/cgi-bin  (adaptação) 

  

 

http://www.monica.com.br/cgi-bin
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Anexo 1 – Texto 15 

 
Fale sobre o nascimento da Mônica. 

 

 
Fale sobre as características físicas da Mônica. 

 

 
Fale sobre as características da personalidade de Mônica. 

 

 
Fale sobre o que a Mônica tem e quais são os seus amigos. 

 

 
Fale sobre a criação e a evolução da personagem. 

 

 
Fale sobre as atividades profissionais da personagem. 

 

 

Anexo 1 – Texto 15 

 
Fale sobre o nascimento da Mônica. 

 

 
Fale sobre as características físicas da Mônica. 

 

 
Fale sobre as características da personalidade de Mônica. 

 

 
Fale sobre o que a Mônica tem e quais são os seus amigos. 

 

 
Fale sobre a criação e a evolução da personagem. 

 

 
Fale sobre as atividades profissionais da personagem. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 29 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam fato 
e opinião. 
 
Material:  - Texto 15    Anexo 2 – Texto 15  

Desenvolvimento da Atividade  - 35 minutos 

 
 Conversar com os alunos sobre o que é um fato (aquilo que pode ser comprovado) e 

o que é uma opinião sobre esse fato. 
 Distribuir o Anexo 2 - Texto 15 e as fichas recortadas. 
 Pedir que os grupos coloquem cada ficha em seu lugar: os fragmentos do texto que 

mostram um fato, no quadro de fatos e os que mostram uma opinião sobre esse fato, 
no quadro de opinião. 

 EX: Fato: Mônica é a personagem de Maurício de Souza. Opinião: mais conhecida 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam 
ideia de tempo. 
 
Material: Texto 15   
                Anexo 3 – Texto 15 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Distribuir os desafios para os grupos e as opções de resposta (Anexo 3 – Texto 15) 
 O grupo deverá escolher o cartão que contém a resposta correta. 
 Os representantes dos grupos deverão ir à frente para apresentar, para a turma, a 

resposta escolhida por seu grupo e justificar a escolha.  
 O(A) professor(a) deverá mediar a validação da resposta certa, pela turma. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam a 
ideia de acréscimo. 
 
Material:  Texto 15   

Desenvolvimento da Atividade  - 25 minutos 

 Desafiar os grupos a encontrarem, no último parágrafo do texto, uma expressão que 
dá a ideia de acréscimo de uma outra informação. 

 Esperar que os grupos discutam e decidam qual é a resposta certa. Após decidirem, 
escrever numa ficha em branco a expressão escolhida. 

 Os representantes dos grupos devem ir à frente para apresentar a expressão 
escolhida. 

 O(A) professor(a) deverá validar, juntamente com a turma, a resposta certa.  
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Anexo 2 – Texto 15 

Fato Opinião 
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1 Mônica é a personagem Mais conhecida De Maurício de Souza. 

2 Foi criada em 1963, que tem o mesmo nome.   dos quadrinhos, 

baseada na filha desse criador da turma, mais famosa 

3 Este coelho, que ela trata com muito carinho, 

também serve de “arma” contra seus amigos. 
4 forte, decidida, que não leva desaforo para casa. Mônica é uma menina 

 

 

1 Mônica é a personagem Mais conhecida De Maurício de Souza. 

2 Foi criada em 1963, que tem o mesmo nome.   dos quadrinhos, 

baseada na filha desse criador da turma, mais famosa 

3 Este coelho, que ela trata com muito carinho, 

também serve de “arma” contra seus amigos. 

4 forte, decidida, que não leva desaforo para 
casa. 

Mônica é uma menina 
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Anexo 3 – Texto 15 

 
“Quando foi criada, saía nas tiras do 

Cebolinha, nos jornais.” 
 

Qual a palavra do texto, que dá ideia de tempo? 

 

 
quando  

 

 
foi  

 
saía  

 
jornais  

 
“Depois começou a “roubar a cena” e 
ganhou sua revista própria em 1970.” 

 

Qual a palavra do texto, que dá ideia de tempo? 

 

 
depois  

 
começou  

 
revista  

 
ganhou  

 

 
“Desde essa época, é uma das revistas que 
mais vendem no país.” 
 

Qual a palavra do texto, que dá ideia de tempo? 
 

 
desde  

 
mais  

 
uma  

 
País  
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“Atualmente, tem outra revista que conta 
suas aventuras de adolescente,...” 
 

Qual a palavra do texto, que dá ideia de tempo? 
 

 
tem 

 

 
outra 

 
adolescente 

 
atualmente 

 
“Desde essa época, é uma das revistas que 
mais vendem no país.” 
 

Qual a palavra do texto, que dá ideia de tempo? 
 

 
uma 

 

 
época 

 
que 

 
mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

123 
 

60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 30 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Construir a continuidade temática. 
 
Material: Texto 15 
                Anexos 4 e 5 – Texto 15 

Desenvolvimento da Atividade  - 35 minutos 

 
 Recortar as fichas do quadro 1 do Anexo 4 – Texto 15 
 Distribuir para os grupos as fichas recortadas e o quadro 2 do Anexo 4. 
 Identificar a quem se refere a palavra ou expressão destacada na ficha e colocá-la no 

quadro que contém a referência. 
 O(A) professor(a) deverá fazer, no quadro, o quadro 2 e utilizar as fichas do Anexo 5 – 

Texto 15. Consultando os grupos sobre onde colocar as fichas, deverá montar o 
quadro e cada grupo deverá corrigir o seu. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavras ou expressões do 
texto 
 
Material:  Texto 15 
                 Anexo 6 – Texto 15 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Distribuir para os grupos o Anexo 6 – Texto 15 e desafiá-los a fazer a atividade de  

numerar a coluna 2, que contém o sentido das palavras em destaque,  de acordo com 
a coluna 1 que contém as palavras ou expressões do texto (Anexo 6 – texto 15) 

 Trocar as atividades de um grupo com as de outro grupo, para que validem ou não as 
respostas dos colegas. 

 Devolver a atividade para o grupo de origem. 
 O(A) professor(a) deverá, juntamente com a turma, corrigir a atividade. 
 Os grupos devem dizer se os colegas os avaliaram corretamente.  

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Compreender o sentido decorrente do uso de 
aspas, no texto. 
 
Material:  Texto 15  
                 Anexo 7 – Texto 15 

Desenvolvimento da Atividade  - 25 minutos 

 
 Apresentar os fragmentos do texto em fichas (Anexo 7 – Texto 15). 
 Discutir com a turma sobre o uso, pelo autor, de expressões com sentido figurado 

como “arma”, “roubar a cena” e também de indicar que, no texto, a palavra aprontar 
é uma gíria e tem um sentido diferente. 
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Anexo 4 – Texto 15 

Quadro 1 

 “... baseada na filha 
desse criador da 
turma mais...” 
 

 
“... que tem o mesmo 
nome.” 
 

“Ela mora com os pais...” “Eles levam muitas 
coelhadas.” 

“O que deixa a menina 
furiosa.” 
 

“Apesar de ser uma 
garota brava...” 

 

  
“Desde essa época, é uma 

das revistas...” 
 

“... ganhou sua revista 
própria em 1970.” 

“... tem outra revista 
que conta suas 

aventuras...” 
 

 

“Estrela mais versátil, 
impossível.” 

 

 “... tem vários produtos que 
levam seu nome...” 

Quadro 2 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
1970 

 
Os amigos de Mônica 

 
Mônica 

 
 

 
Mônica 

 
Mônica 

 
 

Maurício de Sousa 
 
 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Mônica 

 
 

 
Mônica 

 
Mônica 

 
Mônica 

 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Mônica 
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Anexo 5 – Texto 15 

 
“... baseada na filha desse criador 
da turma mais...” 
 
 
“... que tem o mesmo nome.”  

 
 
 “Ela mora com os pais...” 
 

 
“Eles levam muitas coelhadas.” 

 
 

“O que deixa a menina furiosa.” 
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“Apesar de ser uma garota 
brava...” 

 
 
“Desde essa época, é uma das 
revistas...” 
 
 
“... ganhou sua revista própria em 
1970.” 
 
 
“... tem outra revista que conta 
suas aventuras...” 
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“Estrela mais versátil, impossível.” 
 
 
“... tem vários produtos que levam 
seu nome...” 
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Anexo 6 – Texto 15 

Coluna 1: Desafio Coluna 2: Respostas 

 
1. “... da turma mais famosa 

dos quadrinhos,...” 
 

(    ) que faz muitas coisas 
diferentes   

 
2. “... e vive pra baixo e pra 

cima agarrada a um 
coelho...” 
 

(    ) desafiada 

 
3. “... que não param de 

“aprontar” com ela.” 
 

(   ) não é irritada 

 
4. “... que não leva desaforo 

para casa.” 
 

(   ) das revistas de histórias em 
quadrinhos 

 
5. “... não é mal humorada.” 

 

(    ) aparecer mais que os 
outros 

 
6. “... e quando não é 

provocada,...” 
 

(    ) em todos os lugares onde 
vai                                                                

 
7. “Depois começou a 

“roubar a cena”...” 
 

(    ) reage na hora, quando é 
provocada. 

 
8. “Estrela mais versátil, 

impossível.” 
 

(    ) fazer brincadeiras de mal 
gosto 
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Anexo 7 – Texto 15 

Este coelho, que ela trata com muito carinho, 

também serve de “arma” contra seus amigos. 

 

Principalmente o Cebolinha e o Cascão que não 

param de “aprontar” com ela. 

 

Depois começou a “roubar a cena” e ganhou sua 

revista própria em 1970. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 31 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar as características e finalidades sociais 
da biografia. 
 
Material:  Texto 16  

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

 
 Conversar sobre o gênero biografia: suas características e função social. 
 Apresentar a biografia de Maurício de Sousa. 
 Comparar a biografia de Maurício de Sousa com a biografia, já estudada pela turma, 

da Mônica: tem as mesmas características? Tem a mesma função social? Há nas 
duas biografias, informações comuns? Quais? 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas. 
 
Material:  Texto 16 
                 Anexo 1 – Texto 16 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 

 Leitura compartilhada do texto: pedir aos alunos que enumerem os parágrafos do 
texto de 1 a 10. Cada grupo fará a leitura dos parágrafos indicados pelo(a) 
professor(a): 
Grupo 1: parágrafo 1 
Grupo 2: parágrafo 2 
Grupo 3: parágrafos 3,4 e 5 
Grupo 4: parágrafos 6, 7 e 8 
Grupo 5: parágrafos 9 e 10 
 

 Após a leitura de todos os grupos, o(a) professor(a) faz uma apreciação da leitura de 
cada grupo. 

 Entregar o desafio 1 para os grupos e os cartões de respostas.(Anexo 1 – Texto 16. 
 Os grupos deverão discutir e escolher a melhor resposta para o  desafio. 
 Os representantes dos grupos apresentarão a resposta para a turma que deverá 

validá-la ou não.  
 Proceder da mesma forma, com os desafios 2 a 7. 
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Texto 16 

Maurício de Sousa 

Filho de Antônio Mauricio de Sousa e de Petronilha Araújo de Sousa, 

Mauricio de Sousa nasceu em Santa Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro 

de 1935. Passou parte de sua infância em Mogi das Cruzes, desenhando e 

rabiscando nos cadernos escolares. Mais tarde passou a ilustrar pôsteres e 

cartazes para os comerciantes da região. Aos 19 anos mudou-se para São 

Paulo. Procurou emprego como desenhista, mas só conseguiu uma vaga de 

repórter policial no jornal Folha da Manhã. Passou 5 anos escrevendo 

reportagens policiais, que ilustrava com desenhos bem aceitos pelos leitores. 

Em 18 de julho de 1959, quando ainda trabalhava como repórter policial, 

seu primeiro personagem - o cãozinho "Bidu" teve a primeira tirinha publicada. 

Assim, a partir de uma série de tiras em quadrinhos com "Bidu e Franjinha", 

publicadas semanalmente na Folha da Manhã, Mauricio de Sousa iniciou sua 

carreira. Nos anos seguintes criou diversos personagens - "Cebolinha", 

"Piteco", "Chico Bento", "Penadinho", "Horácio", "Raposão", "Astronauta", etc. 

Em 1963 criou a personagem Mônica, cujas histórias eram publicadas nas 

tirinhas do Cebolinha. Em 1970, lançou a revista da "Mônica", com tiragem de 

200 mil exemplares, pela Editora Abril. 

Atualmente Bidu, que é o animal de estimação de Franjinha, participa 

tanto com seu dono como em historinhas em que é o astro principal, 

dialogando com outros cães e até com pedras. Bidu é o símbolo da empresa 

de Mauricio, a Mauricio de Sousa Produções.  

Mauricio montou uma grande equipe de desenhistas e roteiristas e 

depois de algum tempo passou a desenhar somente as histórias de Horácio, o 

dinossauro.Diz-se que, através de Horácio, Mauricio expressa sua moral e 

ética. 

Pai de dez filhos (Maurício Spada, Mônica, Magali, Mariângela, Vanda, 

Valéria, Marina, Mauricio Takeda, Mauro Takeda e Marcelo Pereira), além de 

criar personagens baseados em seus amigos de infância, Mauricio sempre 

criou personagens baseados em seus filhos, tais como: Mônica, Magali, 

Marina, Maria Cebolinha (inspirada na Mariângela), Nimbus (em Mauro), Do 

Contra (em Mauricio Takeda), Vanda, Valéria e Dr. Spada.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bidu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franjinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hor%C3%A1cio_(quadrinhos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinossauro
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magali
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turma_da_M%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Cebolinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nimbus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Do_Contra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Do_Contra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Do_Contra
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Em 1986, Mauricio saiu da Editora Abril e levou seus personagens para 

a Editora Globo. Em 1998, recebeu do então Presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, a medalha dos Direitos Humanos. Em 2006 saiu 

da Editora Globo e hoje está na Panini, uma editora multinacional italiana. 

Em 2007, Mônica recebeu uma homenagem especial: "Embaixadora do 

UNICEF". Pela primeira vez um personagem de histórias infantis recebe esse 

título. Na mesma cerimônia, Mauricio de Sousa foi homenageado "Escritor para 

Crianças do UNICEF". Em 2008 o Ministério do Turismo nomeou Mônica 

"Embaixadora do Turismo Brasileiro". 

Em 2013, a "Turma da Mônica" comemorou seus 50 anos. 

A publicação da "Turma da Mônica Jovem", uma linha de personagens 

com 15 anos de idade, vendeu em 2008, mais de um milhão e meio de 

exemplares, dos quatro primeiros números da revista. Nas comemorações do 

centenário da Imigração Japonesa para o Brasil, Maurício criou os 

personagens "Tikara" e "Keika", que foram incorporados às histórias da Turma 

da Mônica. 

Hoje, Maurício de Sousa é um grande empresário. Entre quadrinhos e 

tiras de jornais, suas criações chegam a cerca de 50 países. O autor já chegou 

a 1 bilhão de revistas publicadas. Os quadrinhos se juntam a livros ilustrados, 

revistas de atividades, álbum de figurinhas, CD-ROMs e livros em braile. Mais 

de 100 industrias nacionais e internacionais são licenciadas para produzir 

quase 2.500 itens com os personagens de Mauricio de Sousa, entre jogos, 

brinquedos, roupas, calçados, decoração, papelaria, material escolar, 

alimentação, videos e DVDs, revistas e livros.  



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

133 
 

60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 32 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão do 
texto 
 
Material:   Texto 16 
                  Anexo 2 – Texto 16 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Leitura oral do texto, por 5 alunos, seguida por uma leitura silenciosa, por toda a 
turma. 
Aluno 1: parágrafo 1 
Aluno 2: parágrafo 2 
Aluno3: parágrafos 4 e 5 
Aluno4: parágrafos 6, 7 e 8 
Aluno 5: parágrafos 9 e 10 
 

 Entregar para os grupos os cartões, recortados e misturados, do Anexo 2 – Texto 16.  
 Explicar que o cartão que possui fragmento do texto, com palavra ou expressão em 

destaque, deve ser “combinada” com aquele que  contém o significado dessa  palavra 
ou expressão em destaque.  

 Quando os grupos terminarem a atividade o(a) professor(a) deverá validar, com a 
participação da turma, cada combinação de fichas . 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Identificar informações explícitas e implícitas. 
Material:  Texto 16 
                 Anexo 3 e 4 – Texto 16  
                 Folha em branco, com o nome do representante 
                 do grupo. 
 
Matemática: 
Eixo: Grandezas e medidas 
 
Capacidade: Construir noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano. 
Objetivo: Resolver situações-problema que envolvem 
significado de unidades usuais de medida de tempo. 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 
 Numerar o grupo de 1 a 5. (Anexo 3 – Texto 16) 
 Dar um desafio para cada grupo. 
 Dar uma folha de resposta para o grupo que deverá escrever o seu número no 

cabeçalho. 
 Quando o grupo terminar, deverá colocar a resposta no espaço correspondente ao 

seu grupo. (Anexo 4- Texto 16) 
 Quando todos os grupos terminarem, o(a) professor(a) deverá recolher as folhas onde 

está a resposta do grupo (Anexo 3 – Texto 16) e passá-la para outro grupo, que 
deverá validar ou não a resposta do grupo. Se o grupo considerar que a resposta está 
certa, escrever a palavra “CERTO” no espaço correspondente ao número de seu 
grupo. Caso o grupo não valide a resposta, ele deverá escrever no espaço 
correspondente ao número de seu grupo, a resposta que considera certa. 

 Trocar as folhas de resposta, até que todos os grupos tenham validado a resposta de 
todos os desafios. 

 Corrigir os desafios, no quadro, coletivamente. 
 Cada grupo deverá verificar quem o avaliou corretamente. 

 
Professor, observe que para resolver os desafios matemáticos o aluno precisa 

localizar as informações do texto. 
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Anexo 1 – Texto 16 

1- Data de nascimento de Maurício de Sousa 

 
27 de 

outubro de 
1935 

 

 
27 de outubro 

de 1959 
 

 
27 de 

outubro de 
1970 

 

 
27 de 

outubro de 
1963 

 

2- Local onde Maurício de Sousa nasceu e local onde 
passou parte da infância 

 
Nasceu em 
São Paulo e 
passou parte 
da infância 
em Santa 

Isabel. 
 

 
Nasceu em 

Santa Isabel e 
passou parte da 
infância em São 

Paulo. 

 
Nasceu em 
São Paulo 
e passou 
parte da 

infância em 
Mogi das 
Cruzes. 

 
Nasceu em 
Santa Isabel 

e passou 
parte da 

infância em 
Mogi das 
Cruzes. 

 

3- Quais foram os trabalhos de Maurício de Sousa, 
durante sua vida? 

Ilustrador de 
cartazes, 
repórter 
policial, 

criador e 
desenhista 
de histórias 

em 
quadrinhos.  

Ilustrador de 
cartazes, 
repórter 

policial, criador 
e desenhista 
de histórias 

em 
quadrinhos, 
empresário.  

 
 
 

Repórter 
policial, 
criador e 

desenhista 
de histórias 

em 
quadrinhos.   

Ilustrador de 
cartazes, 
criador e 

desenhista de 
histórias em 
quadrinhos, 
empresário. 
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4- Quais os primeiros personagens de Maurício de 
Sousa? 

 
Mônica e 
Cebolinha 

 

 
A turma da 

Mônica 
 

 
Franjinha e  

Bidu 

 
Chico Bento e 

Mônica 

5- Quais as editoras que publicaram as revistas em 
quadrinhos de Maurício de Sousa? 

 
Editora 
Abril, 

editora 
Globo e 
UNICEF 

 

 
Editora Abril, 
editora Globo 

e editora 
Panini  

 

 
Editora 
Globo, 
editora 

Panini  e 
UNICEF 

 

 
Editora Abril, 
editora Panini 

e UNICEF 

6- Em 2007 Mônica recebeu o título especial: 
"Embaixadora do UNICEF". Por que este título foi 

especial? 

 
Porque pela 
primeira vez 

um 
personagem 
de histórias 

infantis 
recebe esse 

título. 
 

 
Porque 

Maurício de 
Sousa 

também foi 
homenageado, 

na mesma 
cerimônia.  

 

 
Porque foi 
o primeiro 
título que 

ela 
recebeu, 

desde sua 
criação. 

 
Porque os 
títulos da 

UNICEF são 
muito 

importantes. 
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7- Por que Maurício de Sousa criou os personagens 

"Tikara" e Keika"? 

 
 

 
Para  

comemorar 
os 50 anos 
da Turma 

da Mônica. 

 
Para 

comemorar a 
criação da 
Turma da 

Mônica jovem. 

 
Para  

comemorar 
o 

centenário 
da 

Imigração 
Japonesa, 
no Brasil. 

 
Para 

comemorar a 
venda de mais 
de um milhão 

de exemplares 
da revista 
Turma da 

Mônica Jovem. 
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Anexo 2 – Texto 16 

 
 
“Passou 5 anos escrevendo 
reportagens policiais...” 
 

 
Reportagem que falam dos 
fatos criminais, judiciais, de 
segurança pública, do 
sistema penitenciário e de 
investigações da polícia. 
 

 
“... Bidu e Franjinha", 
publicadas semanalmente 
na Folha da Manhã.” 
 

 
 
Toda semana 

 
“... Mauricio de Sousa 
iniciou sua carreira.” 
 

 Trajetória profissional de 
uma pessoa, que é 
construída durante o 
trabalho, a vida. 

 
“...é o astro principal, 
dialogando com outros 
cães...” 
 

 
Conversando, trocando 
ideias 

 
“Mauricio montou uma 
grande equipe de 
desenhistas e roteiristas...” 
 

 
É aquele que escreve a 
história, o ambiente onde 
ela se passa e as 
expressões dos 
personagens para que o 
desenhista possa expressá-
las através do desenho.  
 

“... recebeu do então 
Presidente da República, 
Fernando Henrique 
Cardoso...” 

 
Aquele que, na época, era o 
presidente da república. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
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“Nas comemorações do 

centenário da Imigração 

Japonesa...” 

 

 

 
 
 

Cem anos 

 
“Nas comemorações do 

centenário da Imigração 

Japonesa...” 

 

 
 
Vinda dos japoneses para o 
Brasil 

 

“... e livros em braile.” 

 

 
É um sistema de escrita de 
texto através de pequenos 
furos no papel, para ser lido 
com o tato das pontas dos 
dedos, pelos cegos. 
 

 

“... que foram incorporados 

às histórias da Turma da  

Mônica.” 

 

 
 
 
Passaram a fazer parte. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cego
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Anexo 3- Texto 16 

 
Quantos anos Maurício de Sousa completará,  

em 2014? 
 

 
Em que ano Maurício de Sousa foi para São 

Paulo? 
 

 
Quantos anos Maurício de Sousa tinha quando 

publicou a primeira revista da Turma da Mônica? 
 

 
A Editora Abril publicou as revistas de Maurício 

de Sousa durante quantos anos? 
 

 
A Editora Globo publicou as revistas de Maurício 

de Sousa durante quantos anos? 
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Anexo 4 – Texto 16 

Folha de resposta do grupo: ________________ 

 

 
 

Grupo que 
realizou a 
atividade 

 

Resposta 

 
 
 

Grupos que 
validaram a 

resposta 

Respostas 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 33 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Selecionar informações explícitas no texto. 
 
Material:  Texto 17  
 
Matemática 
 
Eixo: Números e Operações / Álgebra e Funções 
 
Capacidade: Construir significados para os números, 
resolver problemas do cotidiano usando linguagem 
matemática e reconhecer padrões. 
 
Objetivo:  
- Possibilitar ao aluno, desenvolver o raciocínio lógico 
matemático. 
- Resolver situação-problema com números naturais, 
envolvendo diferentes significados da adição. 

 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 

 
 Distribuir o texto 17 para os alunos, que já devem estar organizados em grupos. 
 Pedir a um aluno que leia oralmente o texto e que os outros sigam a leitura do colega, 

silenciosamente. 
 Pedir a um segundo aluno que releia o texto oralmente e que os outros sigam a 

leitura, silenciosamente. 
 Pedir a um terceiro aluno que responda: Qual o objetivo deste texto? 
 A turma deverá validar a resposta do colega ou justificar a não validação. Dirigir a 

discussão para que concluam que o objetivo do texto é informar sobre o que é  o povo 
ribeirinho e desafiar o leitor a encontrar uma solução para o problema que ele 
apresenta (não falar o problema). 

 Pedir a outro aluno que releia o texto. 
 Entregar uma ficha em branco para que os grupos escrevam o problema apresentado 

pelo texto.   
 O(A) professor(a), juntamente com a turma, deverá validar as respostas dos grupos. 
 Reler o texto oralmente e pedir que os alunos sigam, silenciosamente, a leitura do(a) 

professor(a). 
 Pedir aos grupos que encontrem 1(uma) informação no texto que seja importante para 

resolver o problema. Conversar com a turma sobre informações importantes para o 
leitor, de uma maneira geral, e informações importantes para o leitor resolver o 
problema proposto no texto. 

 Avaliar, com a turma, as respostas do grupo e anotar no quadro aquelas que são 
importantes para resolver o problema proposto. 

 Propor ao grupo a resolução do problema. 
 Pedir ao representante de cada grupo para ir ao quadro e apresentar a solução 

encontrada pelo grupo. 
 Comparar as respostas. 
 Concluir com a turma: Os dois ribeirinhos que pesam menos (60 e 65 quilos) 

atravessam. O que pesa 60 quilos volta com o barco e fica  esperando o de 80 quilos 
atravessa sozinho. O que pesa 65 quilos volta de novo com o barco e pega o de 60 
quilos que ficou esperando e os dois atravessam novamente o rio. 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavra ou expressão. 
 
Material:  Texto 17  
 

Geografia 
Eixo: Espaço geográfico de Minas Gerais 
 
Capacidade: Identificar as principais atividades econômicas. 
 
Objetivo: Identificar, no texto, as atividades econômicas dos 
povos ribeirinhos de Minas Gerais, que vivem às margens 
do rio São Francisco. 
 

Matemática: 
 
Eixo: números e operações / Álgebra e funções 
 
Capacidade: Construir significados para os números, 
resolver problemas do cotidiano usando linguagem 
matemática e reconhecer padrões. 
 
Objetivo: Associar a denominação do número à sua 
respectiva representação simbólica. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30 minutos 

  
 Pedir que os alunos encontrem no texto a palavra roçados. Analisar a palavra, no 

contexto em que está, e discutir com a turma o seu significado. 
 Proceder da mesma forma com as expressões: atividades extrativistas e a palavra 

somam. 
 Discutir com a turma sobre o modo de vida dos ribeirinhos do rio São Francisco  e o 

que eles fazem para sobreviver, de acordo com o texto. 
 Localizar, no texto, a quantidade de ribeirinhos que vivem às margens dos rios 

brasileiros. 
 Escrever o número no quadro e analisá-lo quanto às suas classes decimais. 
 Pedir aos grupos que escrevam esse número por extenso numa ficha em branco. 
 O)A) professor(a) escreve o número por extenso no quadro e os grupos vão avaliando 

a própria escrita. 
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Texto 17 

 

O desafio do São Francisco 

Povo ribeirinho é uma população  

que reside nas proximidades dos rios e 

têm a pesca artesanal como principal 

atividade de sobrevivência. Cultivam 

pequenos roçados para consumo 

próprio e também podem praticar 

atividades extrativistas. 

Segundo o Joshua Project  os povos ribeirinhos, no Brasil, 

somam 6.513.000 pessoas. 

 Pois bem, três ribeirinhos querem atravessar o rio São 

Francisco. O barco de que dispõem tem capacidade máxima para 

130 quilos. Um dos ribeirinhos pesa 60 quilos, o outro pesa 65 

quilos e o terceiro, 80 quilos. E aí? Como todos poderão chegar do 

outro lado do rio sem afundar o barco? 

Adaptado de “Ciências Hoje, Ano 25/ nº 237/agosto de 2012, pag 16 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 34 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Selecionar informações explícitas no texto. 
 
Material:  Texto 18  
 

Matemática 
 
Eixo: Números e Operações / Álgebra e Funções 
 
Capacidade: Construir significados para os números, 
resolver problemas do cotidiano usando linguagem 
matemática e reconhecer padrões. 
 
Objetivo:  
- Possibilitar ao aluno, desenvolver o raciocínio lógico 
matemático. 
- Resolver situação-problema com números naturais, 
envolvendo diferentes significados da adição e subtração. 
 
Material: Texto 18  

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Distribuir o texto 18 para os alunos que já devem estar organizados em grupos. 
 Pedir a um aluno que leia oralmente o texto e que os outros sigam a leitura do colega, 

silenciosamente. 
 Pedir a um segundo aluno que releia o texto oralmente e que os outros sigam a 

leitura, silenciosamente. 
 Pedir a um terceiro aluno que responda: Qual o objetivo deste texto? 
 A turma deverá validar a resposta do colega ou justificar a não validação. Dirigir a 

discussão para que concluam que o objetivo do texto é informar sobre  o jogo de 
xadrez e desafiar o leitor a encontrar uma solução para o problema que ele apresenta 
(não falar o problema). 

 Pedir a outro aluno que releia o texto. 
 Entregar uma ficha em branco para que os grupos escrevam o problema apresentado 

pelo texto.   
 O(A) professor(a), juntamente com a turma deverá validar as respostas dos grupos. 
 Reler o texto oralmente e pedir que os alunos sigam, silenciosamente, a leitura do(a) 

professor(a). 
 Pedir aos grupos que encontrem 1(uma) informação no texto que seja importante para 

resolver o problema. Conversar com a turma sobre informações importantes para o 
leitor, de uma maneira geral e informações importantes para o leitor resolver o 
problema proposto no texto. 

 Avaliar, com a turma, as respostas do grupo e anotar no quadro aquelas que são 
importantes para resolver o problema proposto. 

 Propor ao grupo a resolução do problema. 
 Pedir o representante de cada grupo para ir ao quadro e apresentar a solução 

encontrada pelo grupo. 
 Comparar as respostas. 
 Concluir com a turma: como Cleo ganhou 3 partidas, Clea perdeu três pontos. Então: 

dos 5 pontos do início, sobraram 2. Para ficar com 10 pontos no final, Clea teve de 
vencer quatro partidas para somar 8 pontos. Dessa maneira, elas jogaram sete 
partidas (3 que Clea perdeu + 4 que ela ganhou). 
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Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas e inferir 
informações. 
 
Material: Texto 18 
 
Matemática: 
 
Eixo: Números e Operações / Álgebra e Funções 
 
Capacidade: Construir significados para os números, 
resolver problemas do cotidiano usando linguagem 
matemática e reconhecer padrões. 
 
Objetivo:  
- Possibilitar ao aluno, desenvolver o raciocínio lógico 
matemático. 
- Resolver situação-problema com números naturais, 
envolvendo diferentes significados da adição e subtração. 
- transformar número decimal em número inteiro. 
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60 minutos 

 
 Identificar, no texto, as estimativas referentes ao número de pessoas que gostam de 

jogar xadrez (605 milhões) e desafiar os grupos a escrever essa quantidade, 
utilizando números. 

 Identificar, no texto, as estimativas referentes ao número de pessoas que são filiadas 
a uma das federações nacionais que existem no mundo (7,5 milhões). 

 Analisar o número decimal e desafiar os grupos a escrever essa quantidade, 
utilizando apenas números inteiros. 

 Apresentar, para os grupos, o seguinte desafio: 
De acordo com o texto, estima-se que quantas pessoas NÃO são filiadas a uma 
das federações nacionais que existem no mundo? 
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Texto 18 

 

 

As feras do Xadrez 

O xadrez é um dos jogos mais 

populares do mundo, sendo praticado por 

milhões de pessoas em torneios (amadores 

e profissionais), clubes, escolas, pela 

internet, por correspondência e 

informalmente. Há uma estimativa de cerca 

de 605 milhões de pessoas em todo o 

mundo que sabem jogar xadrez e destas, 

7,5 milhões são filiadas a uma das federações nacionais que 

existem em 160 países em todo o mundo. 

 Cleo e Clea são duas irmãs gêmeas supercraques no xadrez. 

Elas inventaram um jogo em que o vencedor de cada partida marca 

dois pontos e o derrotado perde um ponto. No início do jogo, cada 

uma tinha cinco pontos. Se Cleo venceu três partidas e Clea 

terminou o jogo com dez pontos, quantas partidas elas disputaram? 

Adaptado de “Ciências Hoje, Ano 25/ nº 237/agosto de 2012, pag 16 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 35 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero história e suas funções 
sociais. 
 
Material: Texto 19  

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Conversar com os alunos sobre o que é um conto, suas características e funções 

sociais. Consulte o material de apoio, se necessário. 
 Apresentar o texto 18 e avaliar, com os alunos, se ele possui as características de 

um conto. 
 Discutir com a turma sobre a função social do conto. 

 
 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas. 
 
Material: Texto 19 
                Anexo 1 – Texto 19 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Leitura oral do texto: inicialmente pelo(a) professor(a), depois por um aluno e por um 
grupo de alunos. Em sequência, leitura silenciosa da turma. 

 Escrever os desafios em fichas e as respostas em cartões. Dobrar e prender a ficha 
do desafio aos cartões de respostas com um clip e colocar em um saquinho (Anexo 
1 – Texto 19). 

 O representante deverá sortear o desafio de seu grupo. 
 Os grupos escolhem a melhor resposta e, um grupo por vez, apresenta o desafio e a 

resposta escolhida para a turma. 
 A turma deverá validar a escolha do grupo. 

 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavras ou expressões 
 
Material: Texto 19 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 

 Pedir aos alunos que localizem no texto, as palavras e expressões: irradiações 
cintilantes, óperas, refletores, plateia, laser, bastidores, fantasmáticas, morre-
que-morre, morrendo de vez e sublinhem com lápis de cor. 

 Explicar que para a compreensão do texto, é muito importante que o leitor entenda, a 
partir do texto e do contexto, o sentido das palavras ou expressões que ele contém. 

 Analisar com a turma o texto e o contexto para que possam inferir o sentido das 
palavras e expressões sublinhadas por eles. 
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Texto 19 
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Anexo 1 – Texto 19 

 
As apresentações artísticas que a família de fantasmas faziam eram: 

 

 
Faziam 

aparições 
fantasmáticas, 
viravam bolas 
transparentes, 

brilhantes e com 
irradiações 
cintilantes, 

apareciam e 
desapareciam, 
deixando um 
rastro de luz 

prateada. 
 

 
Faziam lindas 
apresentações 

teatrais que 
encantavam a 
toda a plateia, 
apareciam e 

desapareciam, 
deixando um 

rastro de 
estrelas. 

. 

 
Faziam 

aparições 
fantasmáticas, 
apareciam e 

desapareciam, 
deixando um 
rastro de luz 
que não se 
apagava. 

 
 

 

Faziam danças 
fantásticas, 

viravam bolas 
transparentes, 

brilhantes e 
coloridas, 

apareciam e 
desapareciam, 
deixando um 
rastro de luz 

dourada. 
 
 

 
O nome da ópera que a família fantasma assistia naquela noite era: 

 

 
O trabalho dos 

fantasmas 
 

 
O caso da 

família 
fantasma 

 

 
A dama das 

camélias 
 
 

 
A dama Margarida 

e a família 
fantasma 

 
Por que a atriz principal desmaiou?  
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Porque ela viu o 
Assombrinho e 

percebeu que ele 
era um fantasma 

de verdade. 

 
Porque ela viu o 
Assombrinho e 

percebeu que ele 
era um fantasma 

de verdade e 
teve muito medo. 

 
 

 
Porque 

Assombrinho 
virou uma bola 

de luz 

 
Porque ela ficou 
emocionada ao 

ver Assombrinho. 

 
A plateia achou que Assombrinho era: 

 

 
Um fantasma 

 

 
Um raio de 
luz a lazer 

 

 
Um ator de 

teatro 

 
Uma bola de luz 

 
O que os pais de Assombrinho resolveram fazer? 

 

 
Buscar o 

Assombrinho que 
flutuava na 

plateia. 

 
Dançar a 
música da 

Ópera. 
 

 
Flutuar na 

plateia escura, 
como bolas de 

luz. 
 

 
Flutuar como 

fantasma, 
fazendo medo 

na plateia. 
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  60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 36 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade:  Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o conflito gerador do enredo e os 
elementos que compõem a narrativa. 
 
Material: Texto 19  

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Leitura do texto 19: entregar para cada grupo a ficha com a parte que deverá 
localizar no texto e preparar a leitura. O professor poderá ajudar os grupos. 

 Esperar que os grupos preparem a leitura da parte que lhe cabe. 
 O(A) o professor(a) deverá fazer papelotes com o nome dos componentes de cada 

grupo.  
 Chamar o grupo dizendo a parte que eles deverão ler. Um aluno da turma sorteia o 

nome do componente que fará a leitura do texto que cabe ao grupo.  
 O grupo poderá ajudar o colega, se precisar. 

Grupo 1: A parte do texto que apresenta os personagens e o local onde a história se 
passa. 
Grupo 2: A parte do texto que fala quando a história se passa e sobre  a ópera que 
estava sendo apresentada. 
Grupo 3: A parte do texto que apresenta o que provocou todos os acontecimentos. 
Grupo 4: A parte do texto que conta a reação da plateia que assistia à Ópera. 
Grupo 5: A parte do texto que apresenta o desfecho da história. 

 O(A) professor(a) deverá relacionar cada parte do texto aos elementos da narrativa 
correspondente. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Inferir informações. 
Material: Texto 19 -                  Anexo 2 – Texto 19 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Escrever os desafios em fichas e as respostas em cartões (Anexo 2 – Texto 19). 
 Entregar os desafios e as opções de respostas para os grupos, um a um. 
 Os grupos escolhem a melhor resposta e entregam o cartão para o(a) professor(a). 
 O(A) professor(a) apresenta as respostas dos grupos, comparando-as e depois, 

juntamente com o turma, busca no texto a resposta certa. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Construir a continuidade temática. 
 
Material: Texto 19 
                Anexo 3 – Texto 19 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
 Entregar para os grupos apenas os cartões de respostas de cada desafio (Anexo 3 – 

Texto 19) 
 Explicar que eles devem encontrar a ficha que contém o  nome de quem a palavra 

em negrito se refere. 
 Apresentar, numa ficha, a parte do texto com a palavra destacada (Anexo 3 – Texto 

19) 
 Os grupos devem escolher a resposta e levantar o cartão.  
 O(A) professor passa em cada grupo e lê a resposta apresentada. 
 Depois, junto com a turma encontram a resposta, analisando o texto. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

152 
 

Anexo 1 – Texto 19 

 
As apresentações artísticas que a família de fantasma fazia eram: 

 

Faziam aparições 
fantasmáticas, viravam 

bolas transparentes, 
brilhantes e com 

irradiações cintilantes, 
apareciam e 

desapareciam, 
deixando um rastro de 

luz prateada. 
 

Faziam lindas 
apresentações teatrais 

que encantavam a 
toda a plateia, 
apareciam e 

desapareciam, 
deixando um rastro de 

estrelas. 
. 

Faziam aparições 
fantasmáticas, 
apareciam e 

desapareciam, 
deixando um rastro 
de luz que não se 

apagava. 
 
 

Faziam danças 
fantásticas, viravam 
bolas transparentes, 

brilhantes e 
coloridas, 

apareciam e 
desapareciam, 

deixando um rastro 
de luz dourada. 

 
 

 
O nome da ópera que a família fantasma assistia naquela noite era: 

 

 
O trabalho dos 

fantasmas 
 

 
O caso da família 

fantasma 
 

 
A dama das 

camélias  
 

 
A dama Margarida e 
a família fantasma 
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Por que a atriz principal desmaiou?  
 

 
Porque ela viu o 
Assombrinho e 

percebeu que ele era 
um fantasma de 

verdade. 

 
Porque ela viu o 

Assombrinho, 
percebeu que ele era 

um fantasma de 
verdade e teve muito 

medo. 
 

 
Porque Assombrinho 
virou uma bola de luz 

 
Porque ela ficou 

emocionada ao ver 
Assombrinho. 

A plateia achou que Assombrinho era: 
 

 
Um fantasma 

 

 
Um raio de luz a 

lazer 
 

 
Um ator de teatro 

 
Uma bola de luz 

O que os pais de Assombrinho resolveram fazer? 
 

 
Buscar o Assombrinho 

que flutuava na 
plateia. 

 
Dançar a música da 

Ópera. 
 

 
Flutuar na plateia 

escura, como bolas 
de luz. 

 
Flutuar como 

fantasma, fazendo 
medo na plateia. 
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Anexo 3 – Texto 19 

 
O povo da 

cidade 

 
Os fantasmas 

 
Os atores 

 
As pessoas da 

plateia 
 

 

“Eles adoravam as 
Óperas.” 
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Os fantasmas 
 

 
 

O povo daquela 
cidade 

 

 
 

Os atores da 
Ópera 

 
 

Os fantasmas e 
os atores 

Todo mundo dizia que o 
iluminador era um gênio. 

 

 
 

Os fantasmas 
 

 
 

O povo daquela 
cidade 

 

 
 

Os atores da 
Ópera 

 
 

Os fantasmas e 
os atores 
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“Porque ninguém sabia 
do trabalho dos 

fantasmas.” 
 

 
O pai, a mãe e o 
filho fantasmas 

 

 
O povo da 

cidade e seus 
filhos 

 
Os atores da 

ópera, seus pais 
e filhos. 

 
Margarida e a 

Dama das 
Camélias  
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“... a família estava dentro 
do palco...” 

 
 

 
A personagem 

principal, 
Margarida. 

 

 
A atriz que 

fazia a 
Margarida 

 
A plateia  

 
Dona 

Fantasmagórica 
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“... para ver de perto a 
morte dela.” 

 

 
Na cama  

 

 
Na plateia 

 
Nos bastidores 

 
Perto dos 
refletores 

“Lá, ficou desmaiada...” 
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O povo da 

cidade 
 

 
As pessoas da 

plateia 
 

 
Todos os 

atores 

 
A família de 
fantasmas 

“E todo mundo batia 
palmas, aplaudia:” 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 37 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade:  Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero Divulgação Científica e suas 
finalidades sociais. 
 
Material: Texto 20 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Conversar com os alunos sobre os textos de divulgação científica, suas 

características e sua função social (Consulte o material de apoio, se necessário). 
 Apresentar o texto: “Por que nosso sangue nem sempre é vermelho” e, juntamente 

com a turma, identificar nele as características do gênero Divulgação cientifica. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas no texto lido. 
 
Material: Texto 20  

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Organizar a turma em 4 grupos. 
 Leitura do texto: leitura oral feita pelo(a) professor(a), seguida pela leitura silenciosa 

dos alunos e depois, leitura oral compartilhada pelos grupos (cada grupo lê um 
parágrafo). 

 Pedir aos grupos que retirem do parágrafo lido , as informações mais importantes 
(vale pedir ajuda ao(à) professor(a). 

 A turma deverá validar a resposta de cada grupo, mediada pelo(a) professor(a). 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto 
 
Material: Texto 20 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
 

 
 Escrever no quadro as 4 opções: 

1- O processo de oxigenação do sangue 
2- A cor do sangue humano 
3- Porque algumas pessoas têm sangue azul 
4- A relação entre a cor e o processo de oxigenação do sangue 

 Pedir aos grupos que escolham a opção que contém o assunto tratado pelo texto. 
 Analisar a escolha de cada grupo e chegar a um consenso, discutindo cada opção 

com a turma. 
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Texto 20 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 38 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
Objetivo: Estabelecer relações de causa e consequência. 
 
Material: Texto 20 
                 Anexo 1 – Texto 20 
 

Ciências 
 
Eixo: Ser Humano e Saúde 
Capacidade:  Reconhecer cada sistema do corpo humano 
em sua particularidade e relação com os demais, num 
processo harmônico. 
Objetivo: Compreender o processo de oxigenação do 
sangue. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Leitura oral do texto por 4 alunos (cada um lê um parágrafo), seguida da leitura 

silenciosa da turma. 
 Desafio: o(a) professor(a) entrega uma ficha com a causa e os grupos devem 

localizar, no texto, a consequência e copiá-la na ficha (Anexo 1 – Texto 20) 
 O(A) professor(a) recolhe as fichas completas. 
 O(A) professor fala a causa e a consequência encontrada por cada grupo. 
 A turma valida a resposta de todos os grupos.  

 
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Localizar informações explícitas no texto lido 
Material: Texto 20, 4 cartolinas, Pinceis Atômicos 
 

Ciências 
Eixo: Ser humano e saúde 
Capacidade:  Reconhecer cada sistema do corpo humano 
em sua particularidade e relação com os demais, num 
processo harmônico. 
Objetivo: Compreender o processo de oxigenação do 
sangue. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60  minutos 

 Distribuir a turma em 4 grupos. 
 O(A) professor(a) deverá escrever no centro superior de cada cartolina um título: 

HEMOGLOBINA – SISTEMA CIRCULATÓRIO -  SANGUE ARTERIAL – SANGUE 
VENOSO 

 Entregar uma cartolina, com o título, para cada grupo. 
 Os grupos deverão localizar no texto as informações e escrever na cartolina um 

pequeno texto sobre o tema do título. 
 Os trabalhos serão apresentados para a turma, que deverá validá-los e depois 

devem ser expostos na sala de aula. 
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Anexo 1 – Texto 20 

 
Causa: As veias humanas são transparentes. 
 

 
Consequência:  
 
 

 

 
Causa:  Hemoglobina cheia de oxigênio. 
 

 
Consequência:  
 
 

 

 
Causa: Hemoglobina cheia de gás carbônico. 
 

Consequência:  
 
 

 

 
Causa: A hemoglobina vai liberando o oxigênio 
por nossos órgãos e tecidos e ao mesmo tempo, 
ela capta gás carbônico. 
 

Consequência:  
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 39 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Reconhecer efeito de sentido decorrente do uso 
das aspas e dois pontos. 
 
Material: Texto 20 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
  Leitura oral  do texto por toda a turma. 
 Pedir aos alunos que localizem, no primeiro parágrafo, a frase: “fulano tem sangue 

azul”. 
 Cada grupo deverá discutir porque o autor usou as aspas nessa frase e se ele poderia 

ter utilizado outro recurso. 
 Depois das discussões, o representante de cada grupo deverá ir à frente para expor a 

ideia do grupo. 
 A turma, juntamente com o(a) professor(a), deverá validar a resposta de cada grupo. 
 Proceder da mesma forma com os dois pontos usados pelo autor, no último parágrafo. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Construir a continuidade temática. 
 
Material: Texto 20  
                Anexo 2 – Texto 20 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Apresentar para os alunos a atividade do Anexo 2 – Texto 20 e desafiar os grupos a 

realizá-la no menor tempo possível. 
 Aplaudir o grupo que terminou primeiro. Não deixar de elogiar os outros. 
 Cada representante do grupo apresenta o resultado e a turma valida. 

 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor do texto. 
 
Material: Texto 20  
 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Pedir os alunos que localizem o autor no final do texto. 
 Analisar, junto com a turma, o contexto em que o texto foi escrito. 
 Analisar o tipo de linguagem utilizada pelo autor e identificar o destinatário do texto. 
 Concluir com a turma: para que este texto foi escrito? 

Construir um pequeno texto conclusivo, coletivamente. 
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Anexo 2 – Texto 20 

A quem se refere as palavras em destaque? Escolha dentre as 

opções abaixo e escreva no quadro: 

Hemoglobina - As veias humanas –  os vasos mais 

importantes- oxigênio que as hemoglobinas carregam -  

sangue rico em oxigênio -  

 
“... ficam da cor do sangue que 
esta passando por dentro 
delas.” 
 

 

 
“Assim, a cor do nosso sangue 
varia de acordo com a 
quantidade de oxigênio que ela 
carrega. 
 

 

 
“Esse oxigênio é transportado 
por nosso corpo...” 
 

 

 
“Eles não são muito 
superficiais...” 
 

 

 
“... por isso, não conseguimos 
vê-los.” 
 

 

 
“... é menos vermelho e mais 
escuro do que o arterial...” 
 

 

 
“... essa é a razão de elas 
terem esse tom azulado...” 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 40 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero Conto. 
 
Material: Texto 21 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 

 
 Relembrar com os alunos as características do conto e suas funções sociais. 
 Explicar que o texto que vão ler foi escrito, originalmente, como uma peça de teatro, 

por um autor inglês, William Shakespeare (material de apoio) . 
  Apresentar o texto e analisá-lo junto com a turma, identificando nele as 

características do conto e concluindo que, embora originalmente tenha sido escrito 
como uma peça de teatro,  a história é apresentada pelo autor do texto apresentado 
como um conto. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar os elementos que compõem a narrativa. 
 
Material: Texto 21  

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Fazer a leitura oral do texto. 
 Pedir aos alunos que façam a leitura silenciosa. 
 Discutir com os alunos sobre como o autor introduz a história de Romeu e Julieta, no 

texto. 
 Identificar junto com os alunos o narrador, os personagens, o enredo ( conflito 

gerador: o pai de Julieta resolve casá-la com um conhecido),  o tempo e o espaço. 
 
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam a 
ideia de tempo. 
 
Material: Texto 21 
                Anexo 1 – Texto 21 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Chamar a atenção dos alunos para o tempo verbal usado no texto.  
 Identificar, no texto, juntamente com a turma, as marcas linguísticas que expressam 

a ideia de tempo passado e presente. 
 Desafiar os grupos a completar o quadro do Anexo 1 – Texto 21. 
 Cada grupo apresenta seu quadro completo, que deve ser validado pelo(a) 

professor(a) e pela turma. 
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Texto 21 
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Anexo 1 – Texto 21 

Completar o quadro de acordo com o texto 

 
Personagens 

 
 

 

 
Tempo 

 

 

 
Lugar 

 
 

 

 
O fato que provocou 

todo o drama 
 
 

 

 
Narrador 

 
 

 

 
O que dá a ideia do 

tempo passado 
 

 
 
 
 

O que dá a ideia do 
tempo  presente 

 

 
 
 
 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

169 
 

60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 41 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas, no texto. 
 
Material: Texto 21  
                Anexo 2 – Texto 21 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 45  minutos 

 
 Desafiar os grupos a resolver os desafios: identificar a resposta certa, entre as 4 

opções oferecidas pelo(a) professor(a) - Anexo 2 – Texto 21. 
 Desenhar, no quadro, 5 (cinco) pistas numeradas de 1 a 5 (uma para cada grupo), 

com 8 quadras (Anexo 3 – Texto 21). 
 Antes da primeira, fixar, com fita adesiva, o desenho de  um carrinho de corrida; na 

última desenhar uma bandeira de chegada (Anexo 3 - Texto 21). 
 Entregar os desafios com as opções de respostas recortadas, um a um (Anexo 2) 
 O grupo escolhe e entrega o cartão de resposta ao(à) professor(a) que deve 

identificar o cartão com o número do grupo. 
 Validar as respostas de cada grupo. 
 Cada acerto do grupo vale uma quadra percorrida e o(a) professor(a) muda o carrinho 

de quadra. Ganha a corrida o grupo que conseguir chegar primeiro, na última quadra 
(da bandeira). 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: 
- Inferir informações contidas no texto. 
- Inferir o sentido de palavras ou expressões. 
 
Material:  Texto 21  
                 Anexo 3 – Texto 21 
                 Anexo 4 – Texto 21 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 45  minutos 

 Desafiar os grupos a resolver os desafios: identificar a resposta certa, entre as 4 
opções oferecidas pelo(a) professor(a) - Anexo 4 – Texto 21. 

 Desenhar, no quadro, 5 (cinco)  pistas numeradas de 1 a 5 (um para cada grupo), 
com 9 quadras.  

 Antes da primeira, fixar com fita adesiva o desenho de  um carrinho de corrida e, na 
última, desenhar uma bandeira de chegada (Anexo 3 - Texto 21). 

 Entregar os desafios com as opções de respostas recortadas, um a um (Anexo 4). 
 O grupo escolhe e entrega o cartão de resposta ao(à) professor(a) que deve 

identificar o cartão com o número do grupo. 
 Validar as respostas de cada grupo. 
 Cada acerto do grupo vale uma quadra percorrida e o(a) professor(a) muda o 

carrinho de quadra. Ganha a corrida o grupo que conseguir chegar, primeiro, na 
última quadra (da bandeira). 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

170 
 

Anexo 2 – Texto 21 

 
De acordo com o texto, como era a relação dos pais com 

os filhos nos tempos antigos? 
 

 
Era muito 

semelhante 
com a dos 

tempos atuais 
 

 
Era muito 

diferente com 
a dos tempos 

atuais 

 
Era muito 

parecida com a 
dos tempos da 

avó. 

 
Era muito 

parecida com a 
dos tempos em 
que as famílias 

brigavam. 
 

 
Quais eram os nomes das famílias dos dois jovens 

apaixonados? 
 

 
Capuleto e 
Montéquio 

 

 
Romeu e 

Julieta 

 
Romeu e 

Montéquio 

 
Cauleto e 

Itália 

 
A avó compara Romeu e Julieta a: 

 

 
Dois 

pombinhos 
 

 
Dois 

rouxinóis 

 
Dois filhos 

desobedientes 

 
Dois jovens 
sonhadores 

 
O que Julieta fez, para fugir do casamento que o pai lhe 

arrumara? 
 

 
Fugiu de 
casa com 
Romeu 

 

 
Fugiu de 
casa e 

mandou 
avisar  

Romeu 

 
Bebeu uma 
porção para 

parecer morta 
e mandou 

avisar Romeu. 

 
Deu uma 
porção 

especial para 
o pai beber e 

fugiu. 
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Pensamento de Romeu, ao ver Julieta deitada numa 

tumba: 
 

 
Julieta está 

morta! 
 

 
Julieta está 
dormindo! 

 
Julieta está se 

fingindo de 
morta! 

 

 
Julieta está 

doente! 

 
Romeu, ao considerar Julieta morta: 

 

 
Bebeu 

veneno e 
morreu.  

 

 
Bebeu a 
mesma 

porção que 
Julieta havia 

tomado e 
morreu. 

 

 
Muito triste, 
deitou-se ao 

lado de Julieta 
e dormiu. 

 
Foi embora 
da cidade, 

para sempre.  

 
Julieta, ao acordar e ao ver Romeu morto: 

 

 
Bebeu o 
resto do 
veneno e 
morreu 

também. 
 

 
Bebeu o 
resto da 
porção e 
dormiu 

novamente. 

 
Começou a 
chorar e a 

gritar. 

 
Correu para 

chamar 
alguém que 
pudesse lhe 

ajudar. 
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Anexo 3 – Texto 21 
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1 

 
 

               

2 

 
 

               

3 

 

               

4 

 
 

               

5 
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Anexo 4 – Texto 21 

 
Por que, desde o início, a história de amor de Romeu e Julieta, 

tinha tudo para não dar certo?  
 

 
Suas famílias 
eram inimigas. 

 

 
O pai de 

Julieta era 
muito bravo. 

 

 
Julieta já tinha 

um noivo. 

 
Julieta morava 
na Itália, muito 

longe de 
Romeu. 

 
Qual era o plano de Julieta para não se casar com o conhecido 

de seu pai? 
 

 
Tomar uma 

porção especial 
para se fingir de 
morta e depois 
fugir e se casar 
com o Romeu. 
Por isso, ela 

mandou avisá-
lo. 
 

 
Tomar uma 

porção especial 
para  morrer, 

porque  preferia 
a morte, a se 

casar com 
quem não 

queria. 
 

 
Tomar uma 

porção especial 
para dormir, 

porque  
precisava se 
preparar para 

casar com 
quem não 

queria. 

 
Tomar uma 

porção especial 
para dormir. 

Assim o noivo 
que seu pai lhe 

arrumara,  
desistiria dela. 

 
Por que a história de Romeu e Julieta é de “cortar o coração”? 

 

 
Porque eles 
eram muito 

apaixonados 
um pelo outro. 

 

 
Porque os dois 
jovens morrem 

no final. 
 

 
Porque o pai 
de Julieta era 
um homem 

que não tinha 
pena da filha. 

 

 
Porque as 

famílias dos 
dois 

namorados 
eram inimigas 

mortais. 
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Qual o sentido da expressão destacada? 

 
“A história de Romeu e Julieta é de cortar o coração.” 

 

 
Dar muita 

pena 
 

 
Sentir dor no 

coração 
 

 
Machucar o 

coração 

 
Dar alegria 

 
Qual o sentido da palavra destacada? 

“..um louquinho pelo outro...” 
 

 
Doido 

 

 
Apaixonado 

 

 
Sentindo ódio 

 
Doente 

 

 

Qual o sentido da expressão destacada? 
 

“... e o destino separando suas vidas e juntando suas mortes!” 
 

 
Não podiam 

viver juntos, mas 
morreram juntos. 

 

 
Um vivendo 

perto do outro, 
mas sem poder 
se encontrar.  

 
Um morrendo 
junto do outro 

 
Só depois de 
mortos é que 
poderiam se 
encontrar. 

 

 

Qual o sentido da expressão destacada? 
 

“Eles eram inimigos mortais.” 
 

 
Inimigos que se 

odiavam 
 

 
Inimigos para 

sempre 

 
Inimigos até a 

morte 

 
Inimigos que 

viviam brigando 
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Qual o sentido da expressão destacada? 

 
“... encontram e se apaixonaram loucamente.” 

 

 
Muito 

apaixonado 
 

 
Pouco 

apaixonados 
 

 
Ficaram amigos 

 
Ficaram loucos 

 

Qual o sentido da expressão destacada? 
 

“Perdidos de amor, como dois pássaros...” 
 

 
Muito 

apaixonados 
 

 
Sem saber onde 

estavam 
 

 
Não se amavam 
mais 

 
Um sem saber 
onde o outro 

estava 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 42 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Distinguir fato da opinião sobre o fato. 
 
Material: Texto 21 
                Anexo 5 – Texto 21 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Leitura silenciosa do texto por todos os alunos. 
 Leitura oral:  O(A) professor(a) será a vovó, um aluno o neto, um o Romeu e uma aluna a 

narradora. 
 Desafiar o grupo a separar as fichas:  fato/ opinião (Anexo 5 – Texto 21) 
 Cada grupo apresenta o seu trabalho, que deve ser validado pela turma. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Construir a continuidade temática. 
Material: Texto 21     Anexo 6 – Texto 21 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Desafiar os grupos a resolver a atividade – Anexo 6 – Texto 21. 
 O(A) professor(a) deverá comparar as respostas dos grupos e, juntamente com a turma, 

definir qual é a resposta correta. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto. 
 
Material: Texto 21 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 
 Escrever no quadro: 

1- O assunto do texto “Romeu e Julieta” é a história de amor de dois jovens 
apaixonados. 

2- O assunto do texto “Romeu e Julieta” é a história da morte de dois jovens 
apaixonados. 

3- O assunto do texto “Romeu e Julieta” é a história das famílias de dois jovens 
apaixonados. 

4- O assunto do texto “Romeu e Julieta” é a história da inimizade entre duas 
famílias da Itália. 

 
 Fazer a votação entre os alunos da turma: Qual é o assunto do texto? (Escolher entre as 4 

opções. 
 Avaliar, após a votação, juntamente com a turma, cada opção e chegar à conclusão de 

qual é a melhor resposta. 
 Concluir, juntamente com os alunos, se a opção mais votada pela turma  é a melhor. 
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Anexo 5 - Texto 21 

 
“A história de Romeu e Julieta é de cortar o coração.” 

 

 
“A história de um amor proibido” 

 

 
“Eles eram inimigos...” 

 

 
“Hoje em dia, ninguém obedece a ninguém, é um horror” 
 

 
“Perdidos de amor, como dois pássaros num longo voo, 

dois rouxinóis, duas cotovias.” 
 

 
 
“Mas o pai dela resolveu que Julieta ia se casar com um 
conhecido dele.” 
 

 
“E sabem o que a coitadinha da pobrezinha da Julieta 

fez?” 
 

 
“Assim, não se casava  com quem não queria.” 

 

 
“E por mais que Julieta chorasse e pedisse o pai não 

voltava atrás.” 
 

“Toda história de amor devia acabar bem.” 

 
“Coitadinho dele!” 
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FATO 
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OPINIÃO 
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Anexo 6 – Texto 21 
 

A quem se refere Palavra ou expressão 

 
 

 
“Os dois pombinhos...” 
 

 
 

 
“Eles eram inimigos mortais.” 
 

  
“E todo mundo obedecia.” 
 

  
“Dois pássaros, dois rouxinóis, 
duas cotovias.” 
 

  
“Ela ficava na sacada de sua casa, 
ele lá embaixo na rua...” 
 

  
“Mas o pai dela...” 
 

  
“... ia se casar com um conhecido 
dele.” 
 

  
“Coitadinho dele!” 
 

  
“Que coisa mais triste, vovó!” 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 43 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero Regras de Jogos. 
 
Material: Texto 22 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
 

 Conversar com os alunos sobre o gênero Regra de jogo: como se estrutura, sua linguagem, a 
quem são dirigidos, onde circulam, como são produzidos, qual sua função social. 

 Anunciar o jogo que pretende apresentar para os alunos: quem o inventou, como é jogado, 
qual sua principal característica (não há só um vencedor) 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas. 
 
Material: Texto 22 
                 Anexo 1 – Texto 22 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 O(A) professor(a) deverá ler o texto oralmente, seguido(a) da leitura silenciosa dos alunos. 
 Pedir a um aluno que fale sobre o texto lido (o que ele consegue lembrar). 
 Pedir a mesma coisa a mais 2 ou 3 alunos, buscando complementar o que o colega já falou. 
 Explicar que uma maneira boa para “guardar” as instruções é compreendê-las.   
 Pedir aos grupos que completem a ficha (Anexo 1 – Texto 22) sobre o jogo, retirando do texto 

as informações. 
 A turma deverá validar o trabalho de cada grupo. 

 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Compreender o texto lido, colocando em práticas 
as regras nele contidas. 
 
Material: Texto 22   
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Levar os alunos para o pátio. 
 Pedir aos alunos que indiquem qual a primeira coisa a fazer. 
 Depois de marcar o espaço do jogo, dividir os alunos em grupos. 
 Os alunos farão a prova em grupos (um grupo de cada vez). 
 Sugerir aos grupos que leiam as regras e as sigam corretamente, pois se errarem perdem a 

vez. 
 Quando cada grupo realizar a prova, a turma avalia se todas as regras foram cumpridas por 

eles. 
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Texto 22 
Um jogo de índio 

 
Os índios brasileiros Kalapalo vivem no sul do Parque 

Indígena do Xingu, no Mato Grosso e gostam muito de jogar 
“Heiné kuputisü”, que é um jogo de resistência e equilíbrio. 

 
 

Regras do “Heiné kuputisü” 
 

1- Traçar, na terra, uma linha para definir o local da 
largada. 
2- A uns 100 metros de distância, fazer outro traço na terra 
para determinar a meta a ser atingida.  
3- O corredor deve correr em um pé só, feito um saci. 
4- Não pode trocar de pé.  
5- Todos que conseguirem alcançar a meta são 
considerados vencedores. 
6- Se parar antes de alcançar a meta, é sinal de que ainda 
não tem a capacidade esperada e precisa treinar mais.   
7- Todos têm que tentar fazer o caminho, o mais rápido 
possível, apesar da velocidade não ser a mais importante. 
8- Se ninguém conseguir chegar na linha da meta, vence 
quem for mais longe.  

 
SESC-SP. Heiné Kuputisü. In: Jogos e brincadeiras do povo 

Kalapalo. Disponível em: www.sescsp.org.br/kalapalo - Adaptação 

 

 

 

http://www.sescsp.org.br/kalapalo
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Anexo 1 – Texto 22 

 
“Heiné kuputisü” 

 

 
Quem criou o jogo 
 

 
 
 
 
 

 
Onde vivem  
 

 
 
 
 
 

 
O que os jogadores precisam 
provar com o jogo  
 

 
 
 
 
 

 
Quais as duas principais regras 
do jogo 
 

 
 
 
 
 

 
O que é preciso fazer para 
vencer o jogo 
 

 
 
 
 
 

 
Quantos vencedores esse jogo 
pode ter 
 

 
 
 
 
 

 
Se ninguém conseguir alcançar 
a meta, quem ganha o jogo? 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 44 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero Poesia 
 
Material: Texto 23 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
 

 Roda de conversa com os alunos sobre o gênero Poema: característica, linguagem, 
meios de produção e circulação, função social, diferença entre poesia e poema, o que é 
verso, o que é estrofe, poema em prosa, etc. 

 Dizer que farão a leitura de um poema diferente, que fala de assombração. 
 Perguntar se acreditam em assombração, se têm medo, de que têm medo, etc. 
 Apresentar o poema e identificar suas características estruturais: escrito em 

versos/estrofe. 
 Perguntar quantos versos ele tem, quantas estrofes, qual o título. 
 Levantar hipóteses sobre o conteúdo do poema, para serem confirmadas ou não, 

depois de sua leitura. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas e implícitas. 
 
Material: Texto 23 
                 Anexo 1 – Texto 23 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Leitura oral, pelo(a) professor(a), do poema “História de Assombração”, de forma 
bastante expressiva, seguida da leitura silenciosa, feita pelos alunos. 

 Desafiar os grupos a fazer a atividade do Anexo 1 – Texto 23: 
- Colar no quadro, com fita adesiva, os cartões de respostas- Anexo 1 – Texto 23. 
- Pedir que os grupos façam a leitura oral do poema. 
- Depois que os grupos terminarem, o(a) professor(a) apresenta o desafio e chama um 
  representante do grupo para indicar, no  quadro, o cartão que contém sua resposta. 

 A turma deverá validar a resposta do colega e os grupos verificar se escolheram o 
cartão correto. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: Identificar efeito de humor no texto. 
 
Material: Texto 23   

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Distribuir fichas em branco para os grupos. 
 Pedir que escrevam, na ficha, por que o poema é engraçado. 
 Comparar a respostas dos grupos e escolher a melhor. 
 Caso necessário, construir, coletivamente uma resposta. 
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Texto 23 

 
História de assombração 

 

Fui à casa de uns amigos, 
a conversa estava animada, 
quando resolvi ir embora, 
já era de madrugada. 
 
E agora o que fazer? 
Fiquei meio preocupado. 
Eu tinha que passar perto 
do castelo assombrado. 
 
O que é isso companheiro? 
Sou um homem de coragem... 
E essa coisa de fantasmas 
pra mim é tudo bobagem. 
  
E saí pelo caminho 
estava bastante frio. 
Ao passar pelo castelo 
senti um certo arrepio. 
 
Lá existe um cemitério 
que está abandonado. 
Quando vi o esqueleto, 
ele caminhava ao meu lado. 
 
Bem... Era só um esqueleto, 
eu controlei o meu medo, 
então pousou no meu ombro 
um tenebroso morcego. 
 
Ele tinha uma cara  
de quem não tem o que fazer. 
Acho que ele pensou:   
“esse cara vai morrer.” 
 
 

Chegou também um fantasma. 
Não era minha noite de sorte. 
Dei uma olhada para trás, 
vinha correndo, a dona morte. 
 
E aí foram me seguindo 
numa conversa animada, 
quando o fantasma falou: 
“Ei... Quem sabe contar piada?” 
  
O esqueleto contou uma boa, 
o fantasma uma muito engraçada, 
agora a que a morte contou 
quase morri de gargalhada. 
  
Era sobre as pessoas 
que vivem com medo dela. 
Quando elas menos esperam, 
a morte chega... E aí já era. 
 

Retirado de www.jbromani.com. 
Adaptado 

http://www.jbromani.com/
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Anexo 1 – Texto 23 

 

O narrador do poema: 
 

 
É o 

personagem 
principal do 

poema 
 

 
É o 

fantasma 
que mora 
no castelo 

assombrado  

 
É o 

esqueleto 
que mora no 

cemitério 
abandonado 

 

 
É a dona 

morte que 
faz medo 
em todo 
mundo 

 

Por que o homem resolveu ir embora, quando já era de 
madrugada? 

 

 
Porque a 
conversa 
com os 
amigos 

estava boa. 
 

 
Porque ele 
gostava de 
andar de 

madrugada, 
pelas ruas. 

 
Porque ele 

queria 
passar perto 
do castelo 

assombrado. 

 
Porque ele 
não tinha 
medo de 

fantasmas. 

 

O homem do poema: 
 

 
Não tinha 
medo de 
fantasma 

 

 
Não 

acreditava 
em 

fantasma 

 
Tinha muito 

medo de 
fantasma 

 
Sabia onde 

os 
fantasmas 
estavam 
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Por que aquela não era a noite de sorte do homem? 
 

 
Porque todos 

os seres 
sobrenaturais 

resolveram 
aparecer. 

 
Porque a 

morte 
correu 

atrás dele. 

 
Porque o 
morcego 

queria matá-lo. 

 
Porque o 
fantasma 
contou 

uma piada 
sem graça. 

 
A morte contou uma piada sobre 

 

 
As pessoas 
que gostam 
de piadas 

 

 
As pessoas 
corajosas 

 

 
As  pessoas 

que têm 
medo de ver 
fantasmas 

 

 
As pessoas 

que têm 
medo de 
morrer 

 
Como aquele clima de medo foi quebrado? 

 

 
Eles 

começaram 
a contar 
piadas 

engraçadas. 
 

 
O homem 

percebeu que 
a morte não 

ia levá-lo. 

 
Eles 

começaram 
a rir das 

pessoas que 
têm medo 
da morte. 

 

 
O homem 

quase 
morreu de 

gargalhada. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 45 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que expressam  
ideia de lugar, modo e tempo. 
 
Material: Texto 23 
                Anexo 2 – Texto 23 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 
 

 
 Pedir que os alunos  leiam o texto, silenciosamente. 
 Pedir que cada um leia, oralmente, a estrofe que mais gostou. 
 Escrever no quadro: ideia de tempo – ideia de lugar  - ideia de modo  -  ideia de causa 
 Distribuir um conjunto de fichas do Anexo 2 – Texto 23 para cada grupo. 
 Dizer: quem tem fichas com partes do texto que dá ideia de tempo venha colar aqui no 

quadro. 
 Proceder da mesma forma com as outras fichas. 
 Antes de colar cada ficha, a turma deverá validá-la. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir o sentido de palavra ou expressão do texto. 
 
Material: Texto 23 
                 Anexo 3 – Texto 23 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Apresentar a ficha com a expressão em destaque (Anexo 3 – Texto 23). 
 Os grupos devem discutir e escrever, numa ficha, outra palavra ou expressão que poderá 

substituí-la sem prejudicar o sentido do texto. 
 A turma avalia a sugestão de cada grupo e escolhe a melhor. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: Identificar efeito de humor no texto. 
 
Material: Texto 23   
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 

 Colar no quadro as fichas seguintes: 

Fantasma e assombração 

Conversa de amigos 

O medo da morte 

Passeios noturnos 

 Pedir aos alunos que escolham entre as fichas, aquela que contêm o assunto do texto. 
 Validar ou não a escolha da turma. 
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Anexo 2 – Texto 23 

 

Fui à casa de uns amigos 
 
 

Já era de madrugada 

 

               Fiquei meio preocupado 
 
 

Eu tinha que passar perto 
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Estava bastante frio 

 

Lá existe um cemitério 
 

Não era minha noite de sorte 
 
 

Quando elas menos esperam 
 
 

Que está abandonado 
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Anexo 3 – Texto 23 

 

“... um tenebroso morcego.” 
 
 

             “Dei uma olhada para trás...” 

 

“... quase morri de gargalhada.” 
 

 

“... a morte chega... E aí já era.” 
 

 

“Esse cara vai morrer.” 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 46 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero poema e suas funções 
sociais, comparar poemas. 
 
Material: Texto 24 e Texto 23. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 
 

 Relembrar com os alunos as características, os modos de produção, os meios de 
circulação e a função social dos poemas. 

 Apresentar o poema: “A nuvem” e oportunizar aos alunos a comparação com o poema 
“História de Assombração”:  tamanho e  estrutura.  

 Elaborar um pequeno texto, coletivamente, sobre as conclusões relativas às 
características do gênero POEMA e suas funções sociais. 

 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas. 
 
Material: Texto 24 
                Anexo 1 – Texto 24 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Ler o poema, oralmente, com bastante expressividade. 
 Pedir a um ou dois alunos que leiam o poema como a professora: com expressividade e 

entonação. 
 Desafiar os grupos a resolver as atividades do Anexo 1 – Texto 24 
 Ao terminar, os grupos deverão apresentar suas respostas para a turma validar. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que evidenciam a 
ideia de modo e lugar. 
 
Material: Texto 24   
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Pedir aos alunos que encontrem as partes do texto pedidas e sublinhem com lápis de 
cor: 
 A nuvem estava no céu. 
 Então escureceu. Ficou bem escura. 
 Primeiro devagar, depois com força. 

 Analisar com os alunos as frases e identificar quais expressam ideias de lugar e de 
modo, justificando as escolhas. 
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Texto 24 
 

A nuvem 
 

A nuvem estava no céu. 
Era comprida, comprida. 

Veio o vento e enrolou a nuvem. 
Ela virou uma bola. 

Gostou de brincar de virar e virou nuvem-bicho. 
Foi nuvem-gato, nuvem-coelho, nuvem-girafa. 
Mas a nuvem gostava mesmo era de chover. 

Então escureceu. Ficou bem, bem escura. 
Aí se transformou em milhares de gotinhas. 

E as gotinhas começaram a pingar: 
primeiro devagar, depois com força. 

Caiu uma chuvarada. 
 

GÓES, Lúcia Pimentel. A nuvem. São Paulo: Editora do Brasil, 1986. 

_____________________________________________________________________ 

Texto 24 
 

A nuvem 
 

A nuvem estava no céu. 
Era comprida, comprida. 

Veio o vento e enrolou a nuvem. 
Ela virou uma bola. 

Gostou de brincar de virar e virou nuvem-bicho. 
Foi nuvem-gato, nuvem-coelho, nuvem-girafa. 
Mas a nuvem gostava mesmo era de chover. 

Então escureceu. Ficou bem, bem escura. 
Aí se transformou em milhares de gotinhas. 

E as gotinhas começaram a pingar: 
primeiro devagar, depois com força. 

Caiu uma chuvarada. 
 

GÓES, Lúcia Pimentel. A nuvem. São Paulo: Editora do Brasil, 1986. 
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Anexo 1 – Texto 24 

 
De acordo com o texto, a nuvem que estava no céu era: 

 

 
comprida  

 

 
enrolada  

 
redonda 

 
escura 

 
Quem começou a brincadeira de virar a nuvem foi: 

 

 
O vento 

 

 
A chuva 

 
A nuvem 

 
Os bichos 

 
O que a nuvem mais gostava de fazer? 

 

 
Virar bicho 

 

 
Virar bola 

 

 
Rolar no 

céu 

 
Virar chuva 

 
Como a nuvem virou chuva? 

 
 

Primeiro ela 
escureceu, se 

transformou em 
gotinhas, 

começou a pingar 
devagarinho e 

depois virou uma 
chuvarada.  

 
Primeiro ela 

se 
transformou 

em 
gotinhas, e 

depois 
virou uma 
chuvarada. 

 
Primeiro ela 
escureceu,  
começou a 

pingar 
devagar e 

depois 
virou uma 
chuva fina. 

 

 
Primeiro ela se 
transformou em 
bichos e depois 

virou uma 
chuvarada. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 47 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Localizar informações explícitas e implícitas. 
Material: Texto 24 
                Anexo 2 – Texto 24 

Ciências 
Eixo: Ambiente e vida 
Capacidade: Compreender o ciclo da água no ambiente 
Objetivo: Identificar, no texto, as informações relativas ao 
ciclo da água. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 
 

 Leitura oral do texto pelos grupos. 
 Conversa com os alunos sobre o ciclo da água e a importância desse processo para a vida 

humana na terra (se necessário, consulte o Material de Apoio) 
 Entregar o Anexo 2- Texto 24, recortado. 
 Desafiar os grupos a identificar as partes do texto, relativas a cada fase do ciclo da água, 

completando o quadro do Anexo 2 – Texto 24. 
 Cada grupo apresenta para a turma o resultado de seu trabalho, que será, ou não, validado 

por ela. 
 

 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto 
Material: Texto 24 
                Anexo 3 – Texto 24 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 
 Entregar o desafio aos grupos com os cartões de respostas (Anexo 3 – Texto 24), para serem 

resolvidos. 
 Os grupos deverão apresentar sua opção de resposta que deverá ser validada pela turma. 
 Para a turma validar ou não, ela precisa indicar a informação  no texto. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo:Identificar marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor.. 
 
Material: Texto 24   

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
 Analisar com os alunos a linguagem do texto: se é uma linguagem cotidiana com traços de 

oralidade ou se é uma linguagem dentro do padrão formal. Se o texto possuir palavras pouco 
conhecidas, de significado desconhecido com eles, a forma de tratamento do tema, pelo 
autor, etc . 

 Perguntar: se a linguagem do texto é simples, com palavras conhecidas e com significados 
conhecidos por todos, a forma de tratamento do texto, pelo autor é descontraído, para quem o 
autor escreveu  este poema? Para crianças, para adultos, para cientistas... 

 Esperar que os grupos discutam, depois o representante apresenta para a turma, a conclusão 
do grupo. 

 O(A) professor(a), juntamente com a turma deverá validar ou não as respostas dos grupos, 

justificando com indicações no texto. 
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Anexo 2 – Texto 24(Professor) 

 

Texto Ciclo da água 

 
E as gotinhas começaram a 

pingar: 
primeiro devagar, depois com 

força. 
Caiu uma chuvarada. 

 
 

Precipitação/infiltração 

 

 
A nuvem estava no céu. 
Era comprida, comprida. 

Veio o vento e enrolou a nuvem. 
Ela virou uma bola. 

Gostou de brincar de virar e 
virou nuvem-bicho. 

Foi nuvem-gato, nuvem-coelho, 
nuvem-girafa. 

 

 
 
 
 

Evaporação/transpiração 
 

 
 
 
 

 
Mas a nuvem gostava mesmo 

era de chover. 
Então escureceu. Ficou bem, 

bem escura. 
Aí se transformou em milhares 

de gotinhas. 
 

 
 
 
 

Condensação  

Ciclo da água 
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Texto Ciclo da água 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Precipitação/infiltração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evaporação/transpiração 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Condensação  

 

Ciclo da água 
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Anexo 3 – Texto 24 

 
Qual é o assunto do poema? 

 

 
As nuvens e a 
formação da 

chuva 
 

 
O formato das 

nuvens 

 
A brincadeira 
das nuvens 

 
A chuvarada 

 

 
Qual é o assunto do poema? 

 

 
As nuvens e a 
formação da 

chuva 
 

 
O formato das 

nuvens 

 
A brincadeira 
das nuvens 

 
A chuvarada 

 

 
Qual é o assunto do poema? 

 

 
As nuvens e a 
formação da 

chuva 
 

 
O formato das 

nuvens 

 
A brincadeira 
das nuvens 

 
A chuvarada 

 

 
Qual é o assunto do poema? 

 

 
As nuvens e a 
formação da 

chuva 
 

 
O formato das 

nuvens 

 
A brincadeira 
das nuvens 

 
A chuvarada 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 48 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero charge e suas funções 
sociais. 
 
Material: Texto 25 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 
 

 Relembrar com os alunos as características da charge e suas funções sociais. 
  Apresentar a charge (texto 25) e, juntamente com a turma, identificar nela, as 

características do gênero. 
 Discutir, com os alunos, sobre a função social dessa charge (texto 25). 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Interpretar texto que conjuga linguagem verbal e 
não verbal. 
 
Material: Texto 25 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Leitura silenciosa da 
charge, pelos alunos. 

 Leitura oral, pelo(a) 
professor e pelos alunos. 

 Roda de conversa sobre a 
tecnologia de armazenamento de dados em nuvens virtuais (consulte o material do 
professor). 

 Orientar a análise do texto: 
O que as pessoas que ilustram o texto, estão fazendo?  

 Qual a pergunta feita por 
uma delas? 

 A resposta que o  segundo 
personagem dá ao colega faz sentido? Por que? 

 O que ele demostrou? A 
nuvem a que o primeiro personagem se refere é semelhante às nuvens do poema A 
NUVEM? Justifique. E a nuvem a que se refere o outro personagem? Justifique. 

 A ilustração, nesse texto, 
ajuda na construção de sentido? Por que? 

Eixo: Leitura Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
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CapacidadeConstruir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Inferir informações. 
                 Identificar o assunto do texto. 
                 Inferir o sentido de palavras ou expressão. 
 
Material: Texto 25 – Anexo 1 – Texto 25 
 

 Distribuir os desafios e os cartões de respostas para os grupos(um desafio por vez). 
Anexo 1 - Texto 25 

 Após a realização da atividade, cada grupo apresenta o resultado para a turma. 
O(A) professor deverá comparar as respostas e, juntamente com a turma, indicar a 
resposta correta. 
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Texto 25 
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Anexo 1 – Texto 25 

A resposta do personagem sobre o armazenamento 
em nuvem indica: 

 
Que ele está com medo de 

chover. 
 

 
Que ele não entendeu a 

pergunta. 

 
Que ele não gosta de chuva 

 

 
Que ele não entende de 

tecnologia, principalmente 
de armazenamento de 

dados em nuvem. 
 

O assunto da charge é: 

 
 

O perigo das chuvas 
 
 

 
 

O uso do computador pelas 
pessoas modernas. 

 
A nova  tecnologia de 

armazenamento de dados 
em nuvem  

 

 
 

Computadores modernos 
 

O que significa a expressão: “Sei lá! 

 
Ele não tem uma opinião 

sobre o assunto. 
 

 
Ele não quer falar do 

assunto 

 
 

Ele tem dúvidas sobre o 
assunto. 

 
 

 
Ele sabe de tudo sobre o 

assunto. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 49 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificaro gênero Divulgação Científica e suas 
funções sociais. 
 
Material: Texto 26   

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 
 

 Relembrar, com os alunos, as características do gênero Divulgação Científica e suas 
funções sociais. 

 Apresentar o texto 26 e identificar, nele, as características do gênero Divulgação 
Científica. 

 Discutir com os alunos sobre a função do texto apresentado. 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo: Identificarinformações explícitas 

 
Ciências 
Eixo: Ambiente e vida 
Capacidade:Compreender o ciclo da água no ambiente. 
Objetivo:Identificar, no texto, os diferentes tipos de nuvens 
e suas características principais. 
 
Material: Texto 26  
                Anexo 1 – Texto 26 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Ler o texto oralmente, 
seguido da leitura silenciosa dos alunos. 

 Ouvir a leitura de alguns 
alunos. 

 Organizar a turma em 
grupos de 4 componentes. 

  Cada grupo deverá 
receber uma folha com a “pista de corrida”- Anexo 1 - Texto 16. 

 O desenho do carro deve 
ficar no quadro da seta. 

 O(a) professor(a) entrega 
um desafio para o grupo e um conjunto de cartões com as opções de respostas para 
cada aluno. 

 Um aluno lê o desafio. 
Cada aluno deverá escolher, no seu conjunto, a resposta que considera correta. 

 O professor, juntamente 
com a turma, indica a resposta correta.  

 O aluno que acertou anda 
uma casa com seu carrinho. 

 Quem chegar na última 
casa primeiro, ganha o jogo. 

 Proceder dessa forma com 
todos os desafios. 

Eixo: Leitura 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 
 Conversar com os alunos sobre a importância do leitor saber identificar o assunto do 
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CapacidadeConstruir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar o assunto do texto. 
 
Material: Texto 26       Anexo 2 – Texto 26 

 

texto que ele leu. 
 Propor a brincadeira: o(a) professor(a) coloca os cartões contendo as possíveis 

respostas, virado para baixo. O verso dos cartões deve ser numerado  de 1 a 4. 
 O(A) professor(a) pergunta: Qual é o assunto do texto que nos lemos? 
 Cada aluno escolhe uma opção, pelo número. 
 O(A) professor, juntamente com a turma analisa a resposta de cada cartão e escolhe a 

correta. 
 O aluno que havia escolhido a opção certa, ganha o jogo. 
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Texto 26 
Olhe para o céu! 

 
Todo mundo já deve ter olhado para o céu algum dia e ter se impressionado 

com os mais variados tipos de nuvens. E quem nunca teve vontade de deitar nesses 
algodões gigantese flutuantes?  

As nuvens são as principais responsáveis pela existência da Meteorologia. 
Sem elas, não existiriam fenómenos como a neve, trovões e relâmpagos, arco-íris ou 
chuva. Seria imensamente monótono olhar para o céu, pois existiria somenteo azul. 

Não pense que as nuvens são diferentes só em seu formato, que 
imaginamosser de bicho, de gente ou de um monte de outras coisas.  

As diferenças das nuvens têm nomes! Vejam só: 
 

Classes Nomes Altura  (km) 

Nuvens Altas  

Cirro  7-18 

Cirrocúmulo  7-18 

Cirrostrato 7-18 

Nuvens Médias  
Altostrato  2-7 

Altocúmulo  2-7 

Nuvens Baixas  

Estrato 1-2 

Estratocúmulo 1-2 

Estratonimbos 1-4 

Nuvens com desenvolvimento 
vertical  

Cumulonimbo  1-3 

Cúmulo  1-3 

 
Cirros: Parecem rabos de cavalo! Ficam bem longe da gente, em temperaturas 
abaixo do 0ºC. Por causa desse frio todo, esse tipo de nuvem é formado por cristais 
de gelo microscópicos. A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo. 
 
Cirrostratos:Lembram aqueles lindíssimos véus brancos e transparentes! Ficam um 
pouco abaixo dos cirros e por isso também são formados por cristais de gelo. São as 
nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição da 
visibilidade. Na aproximação de uma forte tempestade, estas nuvens surgem muito 
frequentemente e, portanto, dão uma pista para a previsão de chuva ou neve de12 a 
24h 
 
Cirrocúmulos:São menos vistas do que os cirros. Aparecem como pequenos puffs, 
redondos e brancos. Podem surgir individualmente ou em longas fileiras. 
Normalmente ocupam uma grande porção de céu. 
 
Altostratos: Poderosas, essas nuvens conseguem alterar a luminosidade normal do 
Sol e da Lua, fazendo com que o brilho deles fique filtrado. A cor dos altos-estratos 
varia entre o azul e o cinza. 
 
Altocúmulos: são formadas por gotículas de água e cristais de gelo tambémTêm a 
forma de pequenos tufos de algodão e distinguem-se dos cirrocumulos porque 
normalmente apresentam um dos lados da nuvem mais escuro que o outro. O 
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aparecimento destas nuvens numa manhã quente de Verão pode ser uma indicação 
de que ao final da tarde pode haver trovoada.  
 
Estratonimbos: Essas nuvens podem chegar aos 4 mil metros de altitude. São 
pesadas e causam até furacões, mas podem ser desfeitas em temporais muito fortes 
com neve e granizo. 
 
Estratocúmulos:Normalmente consegue-se ver o céu azul nos espaços entre elas. 
Na certa, você já deve ter visto esse tipo de nuvem: ela pode cobrir um pedação do 
céu com diversos tons de cinza!Raramente provocam chuva, mas podem 
eventualmente provocar aguaceiros no Inverno se desenvolverem verticalmente em 
nuvens maiores e os seus topos atingirem uma temperatura de -5ºC 
 
Estratos:Lembram campos de neblina e não produzem chuva. O máximo que 
conseguem fazer é um chuvisquinho aqui ou umagaroinha acolá! 
 
Cúmulo: Essa nuvem é a alegria do verão: tem a forma de uma couve-flor e, quando 
aparece, é bom tempo na certa! 
 
Cumulonimbos: Essas são as nuvens mais próximas da gente e indicam temporal! 
São nuvens de tempestade, onde os fenómenos atmosféricos mais interessantes têm 
lugar (trovoadas, aguaceiros, granizo e até tornados).  
São importantes porque, na verdade, elas são as responsáveis por trazer a água de 
volta à terra, que evapora novamente e, assim, continua o ciclo. 

Disponível em: <www.canalkids.com.br>.Adaptado 
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1- 
De acordo com o 
texto, a 
meteorologia se 
deve 
principalmente: 
 

 
 

á existência das 
nuvens. 

 
 

à existência das 
chuvas. 

 
 

à cor azul do 
céu. 

 
 

ao formato das 
nuvens. 

 
2 

Se não existissem 
as nuvens o céu 

seria:  
 

 
 

Todo cinzento 

 
 

Somente azul 

 
 

Todo branco 

 
 

Azul e cinza 

 
3 

Quais os fenômenos 
naturais causados 

pelas nuvens? 
 

 
 

Ventos e chuvas 

 
Neve, trovões, 
relâmpagos, 

arco-íris e chuva 

 
 

a cor azulada do 
céu 

 
 

Somente as chuvas 

4 
Quantas classes de 

nuvens o texto 
apresenta? 

 

 
 

10 classes 

 
 

4 classes 

 
 

7 classes 

 
 

18 classes 
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5 
Quantos tipos de 
nuvens o texto 

apresenta? 

 
 

4 tipos 

 
 

10 tipos 

 
 

7 tipos 

 
 

18 tipos 

6 
A nuvem que indica 

temporais é: 
 

 
 

Cirros 

 
 

Autocumulos  

 
 

Estratos  

 
 

Cumulonimbos 
 

7 
A nuvem que indica 

bom tempo  
 

 
Cúmulos 

 
Cirros 

 
Estratos 

 
Altostratos 

8 
Quais os tipos de 

nuvem que estão de 2 
a 4 km de altura, e 
são consideradas 

baixas? 

 
 

Altostratos 
Estratos e Cirros 

Estrato 
Estratocumulo 
Nimbostrato 

Cirro  
Cirrocumulo 
Cirrostrato 

 
 

Estrato 
Altostratos 

Cirro 
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Anexo 2 – Texto 26 

 

 
As nuvens e suas 

características 
 

 
As nuvens de chuva 

 
A meteorologia 

 
 

 
A altura das nuvens 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 50 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas 
 
Objetivo:Distinguir fato de opinião sobre o fato. 
 
Material: Texto 26 
                Anexo 3 – Texto 26 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 
 

 Leitura silenciosa do texto pelos alunos. 
 Leitura oral, compartilhada pelos grupos (cada grupo lê uma parte do texto). 
 Desafio: Anexo 3 – Texto 26 
 Conversar com os alunos sobre o que é um fato (algo cuja existência independe de 

quem escreve, pode ser comprovado), e o que é uma opinião (maneira pessoal de ver o 
fato, a compreensão de conceitos e valores a partir de algo pré-existente, que é o fato). 

 Apresentar o desafio: Anexo 3 – Texto 26. 
 Depois que os grupos realizarem a atividade o(a) professor(a) aponta o grupo que 

apresentará o fato e o grupo que apresentará a opinião sobre o fato. 
 A turma deverá validar as apresentações. 

 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Construir a continuidade temática. 

 
Material: Texto 26 
                Anexo 4 – Texto 26 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Turma  organizada em 
duplas. 

 Colocar os cartões dos 
desafios sobre  suas opções de resposta, virados sobre a carteira. 

 Um aluno escolhe o desafio 
para o colega responder.  

 O colega desafiado lê o 
cartão para o colega desafiador. Depois escolhe entre as opções de respostas, aquela 
que considera correta e apresenta para o colega desafiador.   

 O colega desafiador deverá 
validar a resposta, com a ajuda do(a) professor(a). 

 Se o aluno acertar, anda 
uma casa na pista de corrida. (Anexo 4 – Texto 26).  Ganha quem chegar, primeiro, na 
última casa. 

Eixo: Leitura 
 
CapacidadeConstruir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que evidenciam o 

Desenvolvimento da Atividade  - 10  minutos 

 Analisar, junto com a turma, a linguagem utilizada pelo autor, para identificar para quem 
o texto foi escrito: 
 O autor utiliza uma linguagem muito formal? 
 Usa termos científicos complicados? 
 Utiliza palavras pouco comuns? 
 O texto é difícil de entender?  
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locutor e o interlocutor. 
 
 
Material: Texto 26   

 A linguagem do texto é parecida com a nossa linguagem oral? 
 Concluir com a turma que o texto foi escrito para qualquer pessoa entender, inclusive 

crianças e adolescentes.  
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Anexo 3 – Texto 26 

Fato Opinião 
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Todo mundo já deve 
ter olhado para o céu 

algum dia e ter se 
impressionado com os 
mais variados tipos de 

nuvens. 
 

 
 

As nuvens são as 
principais 

responsáveis pela 
existência da 
Meteorologia. 

 
 

Sem as nuvens não 
existiriam fenómenos 

como a neve, trovões e 
relâmpagos, arco-íris ou 

chuva. 

 
Seria imensamente 

monótono olhar para o 
céu... 

 

 
... pois existiria 

somente o azul. 
 

 
Cirrostratoslembram 
aqueles lindíssimos 

véus brancos e 
transparentes! 

 

 
Cirrostratosficam um 

pouco abaixo dos 
cirros e por isso 

também são formados 
por cristais de gelo. 
São as nuvens finas 

que cobrem a 
totalidade do céu, 

causando uma 
diminuição da 
visibilidade. 

 
 

 
 
 
 
 

Cirros parecem 
rabos de cavalo! 

 
 
 
 

Cirros é formada por 
cristais de gelo 
microscópicos. A sua 
presença é 
normalmente indicadora 
de bom tempo. 
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Anexo 4 – Texto 26 

         

         

 

 

         

       
 

  

 
 
 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

219 
 

 
Todo mundo já 
deve ter olhado 

para o céu algum 
dia e ter se 

impressionado com 
os mais variados 
tipos de nuvens. 

 
A palavra destacada se 

refere: 

 
E quem nunca 

teve vontade de 
deitar nesses 

algodões gigantes 
e flutuantes? 

 
A expressão destacada se 

refere: 

 

 
Sem elas, não 
existiriam 
fenómenos como a 
neve, trovões e 
relâmpagos, arco-
íris ou chuva. 

 

A palavra destacada se 

refere: 

 
Por causa desse frio 
todo, esse tipo de 
nuvem é formado 
por cristais de gelo 
microscópicos. 

 
A palavra destacada se refere: 

 

 
Por causa desse 
frio todo, esse tipo 
de nuvem é 
formado por cristais 
de gelo 
microscópicos. 
 

A palavra destacada se 

refere: 

 
A sua presença é 
normalmente 
indicadora de bom 
tempo. 

 
A palavra destacada se 

refere: 

 

 
Ficam um pouco 
abaixo dos cirros e 
por isso também 
são formados por 
cristais de gelo. 

 
A palavra destacada se 

refere: 

 
Na aproximação de 
uma forte 
tempestade, estas 
nuvens surgem 
muito 
frequentemente... 

 
A palavra destacada se refere: 
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Poderosas, essas 
nuvens conseguem 
alterar a 
luminosidade 
normal do Sol e da 
Lua... 
 

A palavra destacada se 
refere: 

 

Têm a forma de 
pequenos tufos de 
algodão e 
distinguem-se dos 
cirrocumulos... 
 

A palavra destacada se 
refere: 

O aparecimento 
destas nuvens 
numa manhã 
quente de Verão 
pode ser uma 
indicação de que 
ao final da tarde 
pode haver 
trovoada.  

A palavra destacada se 
refere: 

 

Essas nuvens 
podem chegar aos 4 
mil metros de 
altitude. 
 
A palavra destacada se refere: 

 

 
Essa nuvem é a 
alegria do verão. 
 

A palavra destacada se 
refere: 

 

 
Essas são as 
nuvens mais 
próximas da gente 
e indicam temporal! 
 

A palavra destacada se 
refere: 

 

 
São importantes 
porque, na 
verdade, elas são 
as responsáveis 
por trazer a água 
de volta à terra... 
 

A palavra destacada se 
refere: 

...mas podem 
eventualmente 
provocar aguaceiros 
no Inverno se  
desenvolverem 
verticalmente em 
nuvens maiores... 

 
A palavra destacada se refere: 
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Á quem olhou para 

o céu 
 

 
Às nuvens 

 
Ás nuvens 

 
Às Nuvens cirros 

 
Ao frio de 0ºC 

 

 
Às Nuvens cirros 

 

 
Ao fato de ficarem 
abaixo dos Cirros 

 
Às nuvens 
Cirrostratos 

 
Às nuvens 
Altostratos 

 

 
Às nuvens 

Altocúmulos 

 
Às nuvens 

Altocumulos 

 
Às nuvens 

Estratonimbos 

 
À nuvem Cúmulo 

 

 
Às nuvens 

Cumulonimbos 

 
Às nuvens 

Cumulonimbos 

 
Às nuvens 

Estratocúmulos 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 51 
Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo:Inferir o sentido de palavras ou expressões. 
Material: Texto 26 
 
Matemática: 
Eixo: Grandezas e medidas 
Capacidade: Construir noções de grandezas e medidas 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano. 
Objetivo: Identificar medida de temperatura. 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Leitura oral coletiva do texto. 
 Conversa com os alunos sobre a unidade de medida de temperatura (consulte material 

de apoio, se necessário), sua unidade de medida e seu símbolo, instrumento de 
medida, etc. 

 Pedir aos alunos que identifiquem, no texto, as palavras: fenômenos, luminosidade e 
gotículase as expressões: imensamente monótono, cristais de gelo 
microscópicos, fenômenos atmosféricos e o símbolo: 0ºC. 

 Analisar, coletivamente, o sentido das palavras e expressões. 
 Fazer um cartaz para que a turma o complete, promovendo as discussões necessárias.  

Palavras ou expressões do texto: Podemos substituir por: 

fenômenos  

luminosidade  

gotículas  

imensamente monótono  

cristais de gelo microscópicos  

fenômenos atmosféricos  

0ºC  
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
Objetivo:Buscarinformações explícitas e implícitas de 
tabelas. 
Material: Texto 26-  Anexo 5 - Texto 26 
Matemática 
Eixo: Tratamento da Informação 
Capacidade: Interpretar informações de natureza científica 
e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando 
associações e efetuando cálculos simples de probabilidade. 
Objetivo: Interpretar os dados de uma tabela. 
Eixo: Grandezas e Medidas 
Capacidade:Construir noções de grandezas e medidas para 
a compreensão da realidade e a solução de problemas do 
cotidiano. 
Objetivo: Reconhecer unidades de medida e fazer 
conversões para resolver situações-problemas. 

Desenvolvimento da Atividade  - 50  minutos 

 
 Leitura silenciosa do texto pelos alunos. 
 Leitura oral, compartilhada pelos grupos (cada grupo lê uma parte do texto). 
 Conversar com os alunos sobre a unidade de medida utilizada pelo autor, para indicar a distância 

entre as nuvens e a terra, o espaço entre a distância menor e maior de cada tipo de nuvem, etc. 
 Relembrar, com os alunos, o sistema de medida de comprimento e suas unidades convencionais 

(se necessário, consulte material de apoio). 
 Entregar todos os desafios para os grupos: Anexo 5 – Texto 26. 
 Cada grupo deverá resolver as diversas situações. 
 Um representante de cada grupo deverá apresentar a solução de um desafio(indicado pelo(a) 

professor(a), enquanto os outros grupos validam ou não a resposta, justificando. 
 

 
Professor(a), caso necessário, utilize um pouco mais de tempo para esta aula.  
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Anexo 5- Texto 26 

 
Qual a variação de altura, em metros, das nuvens Cirros? 

 

 
11.000m 

 
110.000m 

 
1.100m 

 
10.000m 

 

 
Qual a diferença, em decâmetro, da altura máxima de uma 

nuvem Estratonimbose uma nuvem Cirrocúmulo? 
 

 
14.000dam 

 

 
11.000dam 

 
1.200dam 

 
1.400dam 

 
Qual a diferença, em hectômetro, entre a altura mínima de 

uma nuvem alta e uma nuvem baixa? 
 

 
500hm 

 

 
50hm 

 
500.000hm 

 
50.000hm 

 
Se uma nuvem alta estiver a 17.000 e 500 metros de altura 

e uma nuvem baixa estiver a 1,5km de altura, qual a 
diferença, em km, de altura entre elas? 

 

16km 15k e 500m 16km e 500m 15km 

 
Quantas vezes a altura máxima de uma nuvem alta é 

maior que a altura máxima de uma nuvem baixa? 
 

 
4,5 vezes 

 
4 vezes 

 
5 vezes 

 
9 vezes 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

224 
 

60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 52 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 
uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo: Identificar o gênero Divulgação Científica e suas 
funções sociais. 
 
Material: Texto 27 
 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 
 

 Relembrar, com os alunos, as características do gênero Divulgação Científica, as 
condições de produção, os meios de circulação, a função social, etc. 

 Apresentar o Texto 27 - As Grutas de Minas Gerais. 
 Fazer uma leitura oral. 
 Identificar, juntamente com os alunos, as características do gênero Divulgação 

Científica. 
 Pedir que os alunos encontrem, no final do texto, a fonte de onde ele foi retirado.  
 Comparar a função social do texto apresentado(retirado do livro didático) com a 

função social do gênero. 
 
Professor(a), mostre aos alunos que os livros didáticos contêm gêneros que circulam 
socialmente e que têm a mesma função social. 
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Localizar informações explícitas. 
 
Geografia 
 
Eixo: Espaço Geográfico de Minas Gerais 
Capacidade: Reconhecer elementos constitutivos naturais 
da paisagem. 
Objetivo: Reconhecer as grutas como um importante 
elemento do espaço natural mineiro. 
 
Material:Texto 27  
Anexo 1 - Texto 27 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 50  minutos 
 

 Leitura oral do texto pelo(a) 
professor(a), seguida da leitura silenciosa dos alunos. 

 Leitura oral do texto, 
compartilhada, pelos grupos. 

 Realização dos desafios, 
pelos grupos: Anexo 1 – Texto 27: Apresentar um desafio  por vez.  

 O grupo escolhe a melhor 
resposta e depois, todos os representante vão à frente da turma.  

 Os representantes 
apresentam para a turma que deverá validar a resposta do grupo. 
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Texto 27 

As grutas de Minas 

 Minas Gerais não tem mar. Tem muito mineiro que reclama 

disso. O que muito mineiro não sabe é que um mar primitivo deixou 

em nosso território um tipo de rocha que favoreceu a formação das 

grutas, que atraem pesquisadores e turistas do mundo inteiro. 

 A acumulação de esqueletos de pequenos animais marinhos 

no fundo de um oceano seco deu origem a uma rocha chamada 

calcário. Esse tipo de rocha aparece numa extensa faixa de terras 

em nosso estado. 

 Após o desaparecimento do mar, rios subterrâneos 

esculpiram, durante milênios, as rochas calcárias, criando galerias e 

salões. É assim que se formaram as grutas que, segundo 

estudiosos, somam algumas centenas em nosso estado, 

espalhadas em mais de cem municípios. 

 No século XIX, o dinamarquês Peter Lund dedicou-se à 

exploração de cerca de 200 grutas e abrigos calcários na bacia do 

Rio das Velhas. 

 Na região de Lagoa Santa, pertinho de Belo Horizonte, há um 

sítio arqueológico muito importante para o conhecimento dos 

homens que viviam no Brasil entre 11.000 a 7.000 anos atrás. 

 Descobriram-se, nessa região, cavernas com um grande 

número de sepulturas, com mais de 200 esqueletos. E por esses 

esqueletos ficamos sabendo que as condições de vida dessa época 

não eram fáceis. Um terço das crianças morria ainda pequenas, e 

os adultos raramente ultrapassavam os trinta anos de idade. 

Texto retirado do livro didático: Geografia – 4º e 5º ano- Vol único - Nas Trilhas de 

Minas, de Eliana Sant’Anna Conceição Lemos, FTD, 2011- Adaptado 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

226 
 

 

Anexo 1 – Texto 27 

De acordo com o texto, o mineiro reclama porque: 
 

 
nas terras de 

Minas Gerais tem 
muito calcário . 

 
as grutas  atraem 
pesquisadores e 

turistas do 
mundo inteiro. 

 

 
Minas Gerais 
não tem mar. 

 
Minas Gerais tem 

muitas grutas. 

De  território mineiro tem grande quantidade de uma rocha chamada calcário 
e isso 

 

 
favoreceu a 
formação de 

nossas   grutas. 
 

 
atrai os 

pesquisadores e 
turistas de todo 

mundo 

 
impediu a 

formação de 
mares e oceanos  

em nosso 
território. 

 

 
causou a morte de 

muitos animais 
marinhos. 

Como nossas grutas foram formadas? 
 

 
Nossas grutas 

foram formadas 
pela ação de rios 

subterrâneos 
sobre as rochas 

de calcário. 
 

 
Nossas grutas 

foram formadas 
pela acumulação 
de esqueletos de 

animais. 

 
Nossas grutas 

foram formadas 
porque em Minas 

não tem mar. 

 
Nossa grutas 

foram formadas 
pelos homens 
primitivos que 

viviam em nosso 
território. 

Por que o sítio arqueológico de Lagoa Santa é importante? 
 

 
Porque através 

de sua 
exploração 

podemos saber 
sobre as pessoas 

que viviam na 
região há 

milhares de anos 

 
Porque os 

cientista muitos 
cientista podem 
pesquisa sobre 

uma rocha 
chamada 
calcário.  

 
Porque lá tem 

muito calcário e 
rios subterrâneos. 

 
Porque 

descobriram 
muitas sepulturas 

na região. 
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atrás. 

 
Onde e quando o pesquisador dinamarquês Peter Lund pesquisou 

nossas grutas? 
 

 
Em 1919, na 
bacia do Rio 
das Velhas 

 

 
No século XIX, 
na bacia do Rio 
de Lagoa Santa 

 

 
No século XX, 

na bacia do Rio 
das Velhas 

 
No século XIX, 
na bacia do Rio 

das Velhas 

 
Onde se localiza um dos sítio arqueológico mais importante de 

Minas Gerais 
 

 
No município 

de Lagoa Santa 
 

 
Perto do Rio 
das Velhas 

 
Perto da bacia 
do Rio de 
Santa Luzia  

 
Nas grutas de 
 de calcário de 
Minas Gerais  
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 53 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 

 
Objetivo: Estabelecer relações de causa e consequência. 
 
Material: Texto 27 
                Anexo 2 – Texto 27 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 
 

 Leitura oral  do texto por 
toda a turma. 

 Retomar, com os alunos, 
os conceitos de causa e de consequência e discutir como elas se apresentam nos 
textos escritos. 

 Apresentar as 
consequências e pedir que os grupos  localizem, no texto, as suas causas (Anexo 2 
– Texto 27) 

 A turma deverá validar a resposta de cada grupo. 
 

Eixo: Leitura 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Inferir informações. 
 
Material: Texto 27 
                Anexo 3 – Texto 27 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 50  minutos 
 

 Organizar a turma em 
duplas.  

 Conversar com os alunos 
sobre as informações que, muitas vezes, não estão claras no texto, mas que nós 
precisamos encontrá-las “escondidas”, e que podemos percebê-las, se fizermos uma 
leitura bem atenciosa. 

 Desafiar as duplas  a 
encontrar estas informações:  Anexo 3 - Texto 27 

 Professor(a), você poderá 
usar o recurso da pista de corridas para incentivar os alunos. 
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Anexo 3 – Texto 27 

Há muitos e muitos anos havia mar em Minas Gerais. 
 

 
Esta 

informação 
está somente 
no primeiro 
parágrafo. 

 

 
Esta 

informação 
está no 

primeiro, 
segundo e 

terceiro 
parágrafos. 

 

 
Não há esta 

informação no 
texto. 

 
Esta 

informação 
está no 

primeiro e no 
segundo 

parágrafos. 
 

Em Minas Gerais havia mar, mas ele desapareceu deixando 
muitos animais mortos, cujos ossos se transformaram em 

calcário 

 
Não há esta 

informação no 
texto 

 

 
Esta 

informação 
está no 
terceiro 

parágrafo. 
 

 
Esta 

informação 
está no 

primeiro, 
segundo e 

terceiro 
parágrafos. 

 

 
Esta 

informação 
está no 

segundo 
parágrafo. 

 

A correnteza das águas dos rios subterrâneos carregava o 
calcário deixando grandes espaços, que se parecem com 
salões e galerias, formando, assim, as centenas de grutas 
existentes em Minas Gerais. 

 
Esta 

informação 
não esta 

correta e não 
está no texto. 

 

 
Esta 

informação 
está incorreta, 
e não está no 

texto. 

 
Esta 

informação 
está correta e 

está no 
terceiro 

parágrafo. 
 

 
Esta 

informação 
está correta e 
está no quarto 

parágrafo. 
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Estudando os esqueletos encontrados em cavernas de 

Lagoa Santa, foi possível descobrir que as pessoas 
daquela época viviam pouco, principalmente as crianças. 

 

 
Esta 

informação 
não está no 

texto. 
 

 
Esta 

informação 
está no último 
parágrafo do 

texto. 
 

 
Esta 

informação 
está no quinto 
parágrafo do 

texto. 
 

 
Esta 

informação 
está no quarto 
parágrafo do 

texto. 

 
Os esqueletos encontrados nas cavernas de Lagoa Santa 

provam que a sobrevivência na época em que essas 
pessoas viveram era muito difícil, pois todos morreram 

muito jovens. 
 

 
Esta 

informação 
está no último 
parágrafo do 

texto. 
 

 
Esta 

informação 
não está no 

texto. 
 

 
Esta 

informação 
está no quarto 
parágrafo do 

texto. 

 
Esta 

informação 
está no quinto 
parágrafo do 

texto. 
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Anexo 2 – Texto 27 

 

Formação das rochas de nome 
calcário. 

 
 

Surgimento de  galerias e salões 
subterrâneos, dando origem às 

nossas  grutas. 
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Um terço das crianças morria 
ainda pequenas, e os adultos 
raramente ultrapassavam os trinta 
anos de idade. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 54 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 

 
Objetivo: Identificar marcas linguísticas que evidenciam 
ideia de tempo, lugar e quantidade. 
 
Material: Texto 27 
                Anexo 4 – Texto 27 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Leitura oral do texto, pelo(a) professor(a) 
 Leitura oral, compartilhada, do texto:  

Grupo 1: primeiro parágrafo. 
Grupo 2: segundo parágrafo. 
Grupo 3: terceiro parágrafo. 
Grupo 4: quarto e quinto parágrafos. 
Grupo 5: sexto parágrafo. 

 Conversa com os alunos sobre as “dicas” que o texto oferece ao leitor para que ele 
perceba a quantidade indicada, o tempo, o modo e o lugar onde os fatos  
acontecem.  

 Desafio aos grupos: Anexo 4 – Texto 27 
 Cada grupo cola(com fita adesiva) sua tabela no quadro.  
 O(A) professor(a) juntamente com a turma compara as respostas dos grupos e 

indica a resposta correta. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Construir a continuidade temática. 
 
Material: Texto 27 -  Anexo 5 – Texto 27 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Desafiar os grupos a 
“casar” as fichas das expressões do texto com os cartões correspondentes (Anexo 5 
– Texto 27). 

 Depois, um grupo valida a 
resposta do outro. 

 O(A) professor “casa”, no 
quadro, as fichas das expressões do texto com os cartões correspondentes. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Identificar o assunto do texto. 
 
Material: Texto 27. 
 

 Desenvolvimento da 
Atividade  - 20  minutos 

 Entregar  uma ficha em 
branco para cada grupo. 

 Os grupos deverão discutir 
sobre qual é o assunto do texto e registrá-lo na ficha em branco. 

 O professor deverá 
colaborar com uma sugestão, que deve ser escrita numa ficha também. (se os 
alunos questionarem, diga que você, assim como cada um dos grupos, pode não 
pensar na melhor resposta. De repente, um grupo tem uma ideia melhor que a sua). 

 Os grupos deverão 
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elaborar uma justificativa oral de sua resposta. 
 Todas as fichas devem ser 

coladas no quadro e a turma, mediada pelo(a) professor(a) , define a melhor 
resposta. 
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Anexo 4 – Texto 27 

As expressões destacadas dão ideia de: 

(tempo – lugar – quantidade - modo) 

Expressões Ideia de 

 
“...um mar primitivo 

deixou em nosso território 
um tipo de rocha...” 

 

 

 
“...um mar primitivo 

deixou em nosso 
território um tipo de 

rocha...” 
 

 

 
“A acumulação de 

esqueletos de pequenos 
animais marinhos no 
fundo de um oceano 

seco...” 

 

 
“...rios subterrâneos 
esculpiram, durante 
milênios, as rochas 

calcárias...” 
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“...200 grutas e abrigos 
calcários na bacia do Rio 
das Velhas.” 

 

 

 
“...as condições de vida 
dessa época não eram 

fáceis.” 
 

 

 
“...somam algumas 
centenas em nosso 

estado...” 
 

 

 
“Um terço das crianças 

morria ainda pequenas...” 
 

 

 
“...Na região de Lagoa 

Santa, pertinho de Belo 
Horizonte...” 
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Anexo 5 – Texto 27 

 
Minas Gerais não 

tem mar 
 
 

 
 

Minas Gerais 

 
 

Peter Lund 

 
Esqueletos 

encontrados 
nas cavernas de 

Lagoa Santa 
 

 
 

Minas Gerais 

 

“Minas Gerais não tem mar. Tem muito mineiro que reclama 
disso. 
 
A expressão destacada refere-se a: 
 

“...um mar primitivo deixou em nosso território um tipo de 
rocha...” 
 
A expressão destacada refere-se a: 
 

“...Peter Lund dedicou-se à exploração de cerca de 200 
grutas...” 
 
A expressão destacada refere-se a: 
 

“...E por esses esqueletos ficamos sabendo que as condições 
de vida...” 
 
A expressão destacada refere-se a: 
 

 
“...somam algumas centenas em nosso estado...” 
 
A expressão destacada refere-se a: 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 55 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Desenvolver capacidades necessárias para o 

uso da escrita em diferentes contextos sociais. 
 
Objetivo:Identificar o gênero Lenda e sua função social. 

 
Material: Texto 28 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Conversa com os alunos sobre o gênero Lenda: suas características, linguagem, 
origem, bem como suas funções sociais (Consulte o material de apoio, se necessário) 
 Dizer que existem lendas brasileiras e lendas muito antigas, como a que o(a) 
professor(a) trouxe pra a turma. Eram lendas contadas num país chamado Grécia, há 
mais de 4.000 anos. 
 Fazer a leitura oral do texto. 
 Anotar, no quadro, as características da lenda, presentes no texto, após definidas 
juntamente com os alunos. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Identificar, no dicionário, o sentido de palavras do 
texto. 
 
Material: Texto 28 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Fazer a leitura oral do texto 
e apontar palavras que, provavelmente, os alunos não sabem o significado e de 
difícil inferência pela análise do contexto. Ex. invulnerável, astuto, cerimônia, 
muralhas. 

 Perguntar: como podemos 
saber o significado dessas palavras? (levar a discussão até que algum aluno indique 
o dicionário). 

 Encontrar cada uma das 
palavras e analisar os significados apontados pelo dicionário e escolher o mais 
adequado para o texto. 

 Explicar que existem 
palavras que, ao analisá-las no texto, conseguimos inferir o seu sentido, mas que 
outras, precisamos procurar seu significado no dicionário. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Inferir o sentido de palavras ou expressões. 
 
Material: Texto 28- Anexo 1- Texto 28 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 

 Desafiar os alunos a inferir o sentido de palavras e expressões do texto 
(Anexo 1 – Texto 28). 

 Cada grupo apresenta as suas respostas. 
 O(A) professor(a) deverá comparar as respostas e a turma elabora uma 

resposta final.  
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Texto 28 

Presente de grego 

Primeira parte 

 Herói era o que não faltava na Grécia Antiga. Havia para 

todos os gostos. Tinha Hércules, o forçudo. Tinha Aquiles, o 

invulnerável. Tinha o corajoso Teseu e muitos e muitos outros. Mas 

o mais astuto e inteligente de todos era Ulisses, que sempre vencia 

os inimigos usando a esperteza. Com tanta gente boa assim ao 

lado deles, os gregos não aguentavam desaforo de ninguém. 

 Aconteceu então, que um príncipe muito sem-cerimônia da 

cidade de Tróia resolveu raptar uma princesa da Grécia. Os gregos 

não perdoaram a ofensa e declararam guerra aos troianos. Todos 

os heróis da Grécia foram mandados de navio até Tróia para 

liquidar a cidade e trazer a princesa de volta. Ulisses também foi 

chamado. Despediu-se da mulher e do filhinho pequeno e 

embarcou. 

 Mas quando o exército grego chegou em Tróia, viu que não ia 

ser fácil ganhar a guerra. Tróia era uma fortaleza. Muitíssimo bem 

protegida, toda cercada de muros altos e fortes. De modo que os 

gregos atacavam.... e davam com os narizes nas muralhas. Por sua 

vez, os troianos saíam da cidade para atacar os inimigos... e davam 

com toda a turma dos heróis gregos. Então, voltavam correndo para 

dentro das muralhas. Isso  aconteceu durante muitos anos. Os 

gregos já estavam com os narizes amassados e os troianos com os 

pés inchados. 

 A guerra poderia continuar por muito tempo ainda, se não 

fosse o espertíssimo Ulisses Ele bolou um plano espetacular para 

os gregos penetrarem em Tróia. 
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Anexo 1 – Texto 28 

Expressões Significado 

 
“Havia para todos os gostos.” 

 

 
 
 
 
 

 
“Tinha Hércules, o forçudo.” 

 

 
 
 
 
 

 
“...os gregos não aguentavam 

desaforo de ninguém.” 
 

 
 
 
 
 

 
“...um príncipe muito sem-

cerimônia... 
 

 
 
 
 
 

 
“Os gregos não perdoaram a 

ofensa e declararam guerra aos 
troianos.” 

 

 

 
“...e davam com os narizes 

nas muralhas.” 

 
 
 
 
 

 
“...e davam com toda a turma 

dos heróis gregos.” 
 

 
 
 
 
 

 
“Ele bolou um plano 

espetacular...” 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 56 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 

 
Objetivo:Identificar informações explícitas. 

Material: Texto 28 
                Anexo 2 – Texto 28 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 60  minutos 

 Pedir aos alunos que façam a leitura silenciosa do texto. 
 Leitura oral compartilhada pelos grupos. 
 Desafiar os alunos a encontrar informações no texto para resolver o desafio da trilha: 
 Uma trilha e um dado para cada grupo (Anexo 2 – Texto 28). 
 Cada aluno do grupo deverá se posicionar no início da trilha. 
 O primeiro aluno joga o dado. Ele deverá verificar o número que saiu e andar as 

casas correspondentes a este número.  
 Se parar em uma casa com desafio, ele deverá resolvê-lo. O grupo, juntamente com 

o professor, valida ou não a resposta. 
 Se a resposta não for validada, ele deverá voltar as casas que andou, na rodada. 
 Todos os alunos do grupo deverão jogar. 
 Quem chegar primeiro ao final, ganha o jogo. 

 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo:Identificar o conflito gerador do enredo. 
 
Material: Texto 28  
                Anexo 3 – Texto 28 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Conversar com os alunos 
sobre toda trama da história. 

 Desafiar os grupos a 
encontrar, dentre as fichas oferecidas, aquela que contém  o motivo pelo qual tudo 
aconteceu. (Anexo 3 – Texto 28) 

 O(A) professor(a) deverá 
comparar as respostas e concluir, coletivamente, qual é a correta. 

 

Anexo 2 – Texto 28 
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Anexo 2 – Texto 28 

Lugar 
onde 
havia 
muitos 
herois. 
 

 
Ande mais 
uma casa. 

Qualidade 
de cada 
heroi 
grego 

 
Ande 
mais 
uma 
casa. 

Reação 
dos 
gregos 
ao ter 
sua 
princesa 
rapitada 

 
Volte uma 

casa 

     Conclusão 
do 
exército 
grego ao 
chegar à 
Tróia. 

      
Volte  3 
casas 

     O que fez 
a guerra 
durar 
muitos 
anos. 

 

 

    
Volte uma 
casa. 

 O que 
fazia a 
grecia  
poderosa 

   O que 
poderia 
acabar 
com a 
guerra 

  
Volte 2 
casas 

    
Ande mais 
uma casa. 

  
Volte 4 
casas 

   Meio de 
transporte 
usado 
para os 
gregos 
chegarem 
á tróia 

 Modo de 
proteção 
de Tróia 

    
Volte 3 
casas 

  
Volte 4 
casas 

. 
Ante 2 
casas 

Missão 
do 
exército 
grego, 
em Tróia 

 
Volte 
uma 
casa 

Missão do 
exército 
grego, em 
Tróia 
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Anexo 2 – Texto 28 

 
Tróia 

 

 
Grécia 

 
Hécules 

 

 
Aquiles 

 

 
Invulnerável 

 

 
Corajoso 

 

 
Forçudo  

 

 
Esperto  

 

 
Declararam guerra à Tróia 

 

 
Quebraram os narizes dos 

troianos 
 

 
Buscaram a princesa de 

navio 
 

 
Derrubaram as muralhas 

de Tróia 

 

 
Concluíram que não ia ser 

fácil ganhar a guerra 
 

 
Concluíram que ia ser fácil 

ganhar a guerra 
 

 
Concluíram que Tróia era 

uma fortaleza. 
 

 
Concluíram que iam ficar 

com os narizes 
amassados. 
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O medo que um exército  

tinha do outro. 
 

 
Os pés inchados dos 

troianos 

 
Os narizes amassados 

dos gregos. 
 

 
O sequestro da princesa. 

 

 
Um plano espetacular de 

Ulisses  
 

 
Um plano espetacular de 

Hércules 
 

 
Um plano espetacular de 

Aquiles 
 

 
Um plano espetacular dos 

troianos 
 

 

 
Navio  

 

 
avião 

 
Cavalo 

 

 
canoa 

 

 
Destruir a cidade e trazer a 

princesa de volta. 
 

 
Destruir as muralhas e 

raptar uma princesa 
troiana 

 

 
Derrubar as muralhas e 

prender os troianos 
 
 

 
Dar um cavalo de madeira 

de presente para os 
troianos. 
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Construíram muros altos e 

fortes. 
 

 
Quebravam o nariz dos 

inimigos 

 
Construíram um cavalo-

de-pau  
 

 
Construíram uma muralha 

que quebrava nariz. 

 

 
Porque eram fortes e 

invencíveis 
 

 
Porque possuíam muitos 
heróis que protegiam a 

Grécia 
 

 
Porque Ulisses era muito 

esperto. 
 
 

 
Porque Tróia tinha medo 

da Grécia. 
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Anexo 3 – Texto 28 

 
Um príncipe troiano 
resolveu raptar uma 
princesa da Grécia. 

 

 
Os gregos 

resolveram declarar 
guerra aos troianos. 

 

 
Os heróis gregos 

foram de navio para 
Tróia 

 

 
Os troianos 

resolveram declarar 
guerra aos gregos. 

 

 

 
Um príncipe troiano 
resolveu raptar uma 
princesa da Grécia. 

 

 
Os gregos 

resolveram declarar 
guerra aos troianos. 

 
 

Os heróis gregos 
foram de navio para 

Tróia 
 

 
Os troianos 

resolveram declarar 
guerra aos gregos. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 57 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
Objetivo: Identificar  marcas linguísticas que evidenciam 
ideia de tempo e lugar. 
 
Material: Texto 28 
                Anexo 4 – Texto 28 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Pedir aos alunos que façam a leitura silenciosa do texto. 
 Leitura surpresa: dizer aos alunos que um colega, que será apontado pelo(a) 

professor(a), começará a leitura, lendo o primeiro parágrafo, depois ela falará o nome 
de quem continuará. 

 Desafio aos grupos: Anexo  4 – Texto 28 
 Comparar a escolha da resposta dos alunos e definir, coletivamente, a correta. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: .Identificar o assunto do texto. 
 
Material: Texto 28 
                Anexo 5 – Texto 28 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Organizar a turma em 4 
grupos. 

 Entregar o texto fatiado 
para cada grupo - Anexo 5 – Texto 28. 

 Desafio: Cada grupo vai 
dizer qual é o assunto de sua parte do texto. 

 O(A) professor(a) deverá 
escrever no quadro, a resposta dos grupos: 
Parágrafo 1:  
Parágrafo 2: 
Parágrafo 3: 
Parágrafo 4: 

 Relacionar, juntamente 
com a turma, os assuntos de cada parágrafo  e concluir qual é o assunto do texto todo. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: .Identificar marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor do texto. 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Escrever no quadro as 
quatro opções: 
O texto “Presente de grego” foi escrito para crianças bem pequenas. 
O texto “Presente de grego” foi escrito para adolescentes e jovens. 
O texto “Presente de grego” foi escrito para cientistas. 
O texto “Presente de grego” foi escrito para pessoas muito cultas. 
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Material: Texto 28  
 

 Os grupos deverão 
escolher a opção que consideram correta. 

 Cada grupo apresenta e 
justifica sua escolha. 

 A turma conclui. 
 Anunciar que na próxima 

aula será apresentada a continuação do texto. 
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Anexo 4 – Texto 28 

As palavras e expressões 
destacadas indicam: 
(marque com o Xa coluna 
correspondente) 

 
Tempo 

 
Lugar 

 
“Herói era o que não faltava na 
Grécia Antiga.” 
 

  

 
“Herói era o que não faltava na 
Grécia Antiga.” 
 

  

 
“Mas quando o exército grego 

chegou em Tróia...” 
 

  

 
“Mas quando o exército grego 

chegou em Tróia...” 
 

  

 
“Então, voltavam correndo para 

dentro das muralhas.” 
 

  

 
“Isso aconteceu durante muitos 

anos.” 
 

  

 
“A guerra poderia continuar por 

muito tempo ainda...” 
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Anexo 5 – Texto 28 

 
Herói era o que não faltava na Grécia Antiga. Havia para todos os 
gostos. Tinha Hércules, o forçudo. Tinha Aquiles, o invulnerável. 
Tinha o corajoso Teseu e muitos e muitos outros. Mas o mais 
astuto e inteligente de todos era Ulisses, que sempre vencia os 
inimigos usando a esperteza. Com tanta gente boa assim ao lado 
deles, os gregos não aguentavam desaforo de ninguém. 

 

 
Aconteceu então, que um príncipe muito sem-cerimônia da 
cidade de Tróia resolveu raptar uma princesa da Grécia. Os 
gregos não perdoaram a ofensa e declararam guerra aos 
troianos. Todos os heróis da Grécia foram mandados de navio até 
Tróia para liquidar a cidade e trazer a princesa de volta. Ulisses 
também foi chamado. Despediu-se da mulher e do filhinho 
pequeno e embarcou. 

 

 
Mas quando o exército grego chegou em Tróia, viu que não ia ser 
fácil ganhar a guerra. Tróia era uma fortaleza. Muitíssimo bem 
protegida, toda cercada de muros altos e fortes. De modo que os 
gregos atacavam.... e davam com os narizes nas muralhas. Por 
sua vez, os troianos saíam da cidade para atacar os inimigos... e 
davam com toda a turma dos heróis gregos. Então, voltavam 
correndo para dentro das muralhas. Isso  aconteceu durante 
muitos anos. Os gregos já estavam com os narizes amassados e 
os troianos com os pés inchados. 

 

 
A guerra poderia continuar por muito tempo ainda, se não fosse o 
espertíssimo Ulisses Ele bolou um plano espetacular para os 
gregos penetrarem em Tróia. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 58 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: 
-  Desenvolver capacidades necessárias para o uso da 
escrita em diferentes contextos sociais . 
- Antecipar o assunto do texto. 
- Levantar e confirmar hipóteses. 
 
Objetivo:  
- Identificar o gênero lenda e suas funções sociais. 
- Antecipar o assunto a partir da primeira parte do texto, já 
lida. 
- Levantar hipóteses sobre o texto, a partir do último 
parágrafo da primeira parte. 
 
Material: Textos 28 e 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 50  minutos 

 Relembrar com os alunos as características do gênero Lenda e suas funções sociais. 
 Ler o último parágrafo do texto 28:A guerra poderia continuar por muito tempo 

ainda, se não fosse o espertíssimo Ulisses. Ele bolou um plano espetacular para 
os gregos penetrarem em Tróia. 

 Perguntar aos alunos: 
 Esta segunda parte do texto falará sobre o que?  
 Qual será o plano de Ulisses? 
 Será que o plano dele vai dar certo? 
 Os gregos conseguiram ultrapassar as muralhas de Tróia e resgatar a princesa 

grega? 
 Quem será o vencedor da guerra? 

 Anotar, no quadro, todas as hipóteses dos alunos. 
 Fazer a leitura oral do texto, seguida pela leitura silenciosa dos alunos. 
 Confirmar ou não as hipóteses levantadas pelos alunos. 

 

 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas. 
 
Material: Texto 29 
                Anexo 1 – Texto 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 O(A) professor(a) deverá 
entregar os cartões (Anexo 1 – Texto 29) para os grupos. 

 Depois que ele(a) 
apresentar o desafio à turma, os grupos deverão escolher, dentre os cartões oferecidos, 
o que contém a resposta da pergunta do(a) professor(a), consultando o texto. 

 A turma, mediada pelo(a) 
professor(a), deverá concluir qual é a resposta correta. 

 Desafios: 
 Primeira parte do plano de 

Ulisses 
 Segunda parte do plano de 

Ulisses 
 Reação dos troianos 
 Ultima parte do plano de 

Ulisses 
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 A missão que o exército 
grego cumpriu 

 Homenagem a Ulisses 
 Construir um painel com as 

perguntas e as respostas dos alunos. 
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Texto 29 - Segunda parte 

Presente de grego 

Ulisses disse aos seus companheiros: 

___Pessoal, vamos construir um cavalo bem grande de 

madeira! 

 Todo mundo estranhou. 

___Ora, cavalo-de-pau é brincadeira de criança! 

____Mas, se for oco por dentro e couber bastante gente, 

será arma de guerra! – respondeu Ulisses. 

 E o cavalo foi construído. Bem escondido para os troianos 

não verem. Bem grande para caber bastante grego na barriga 

dele. E com cara bem simpática para enganar os troianos. Então, 

os gregos fingiram que foram embora, que tinham desistido da 

guerra. Mas, antes, Ulisses e uma porção de amigos já tinham se 

escondido dentro do cavalo. E o tal cavalo foi deixado na porta 

principal de Tróia. 

 No dia seguinte, os troianos ficaram contentíssimos. Davam 

vivas de alegria: 

___Os gregos desistiram! Viva nós, os vencedores! 

 Depois, quando viram aquele cavalão tão bonito, tão bem-

feito, a maioria deles pensou: 

___Que maravilha! Foram os deuses que nos mandaram um 

presente! 

E, embora, alguns troianos achassem que o cavalo poderia ser 

uma cilada dos gregos, a opinião da maioria venceu. Tróia abriu 

as portas para deixar entrar o gigantesco e simpático cavalo-de-

pau. Houve, então, muitos festejos, muita dança e muito vinho 

para a comemoração da vitória e do presente. Os troianos caíram 

que nem patinhos... 
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De noite, quando todos dormiam, cansados da folia, Ulisses e 

seus soldados saíram de mansinho da barriga do cavalo. Abriram 

todas as portas de Tróia para o resto do exército grego. Então foi 

fácil liquidar a cidade de Tróia. Os troianos foram totalmente 

derrotados. E, muito desenxabidos por terem sido enganados por 

um cavalo-de-pau, devolveram a princesa roubada. 

Ulisses foi aclamado pelos gregos: 

___Viva Ulisses! Viva o herói mais valente e esperto do 

mundo. 

ALMEIDA, /Elenice Machado. Presente de /grego. Riode 

Janeiro.Salamandra 
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Anexo 1 – texto 29 

 
Construir, escondido dos troianos, 
um simpático cavalo de madeira, 
bem grande, que coubesse bastante 
gente dentro de sua barriga. 

 
 

Os gregos fingiram que foram 
embora, que tinham desistido da 
guerra. Mas, antes, Ulisses e uma 
porção de amigos já tinham se 
escondido dentro do cavalo. E o tal 
cavalo foi deixado na porta principal 
de Tróia. 
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Os troianos ficaram contentíssimos. 
Davam vivas de alegria, achando 
que os gregos haviam desistido da 
guerra e que eles eram os 
vencedores. 
 Depois, quando viram aquele 
cavalão tão bonito, tão bem-feito, a 
maioria deles pensou que os 
deuses havia mandado um 
presente, como recompensa por 
terem ganho a guerra. 
E, embora, alguns troianos 
achassem que o cavalo poderia ser 
uma cilada dos gregos, a opinião da 
maioria venceu. Abriram as portas 
de Tróia para deixar entrar o 
gigantesco e simpático cavalo-de-
pau. Fizeram uma grande festa, 
com muita dança e muito vinho para  
comemorarem a vitória e o 
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presente. 
 
De noite, quando todos dormiam, 
cansados da folia, Ulisses e seus 
soldados saíram de mansinho da 
barriga do cavalo. Abriram todas as 
portas de Tróia para o resto do 
exército grego. 
 
 
Destruíram a cidade de Tróia, 
venceram os troianos e resgataram 
a princesa roubada. 
 
 
Ulisses foi aclamado pelos gregos 
que davam vivas, e gritavam que 
ele era o herói mais valente e 
esperto do mundo. 
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 59 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Inferir informações. 
 
Material: Texto 29 
                Anexo 2 – Texto 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Pedir a um aluno para fazer a leitura oral do texto e, à turma, que o siga com leitura 
silenciosa. 

 Desafiar a turma a encontrar, entre os cartões oferecidos aos grupos (Anexo 2 – Texto 
29), aquele que completa a frase: “De acordo com Ulisses, o cavalo-de-pau seria 
uma arma de guerra porque... (escrever a frase no quadro). 

 O grupo deverá apresentar o cartão para o(a) professor(a) e, quando solicitado, deverá 
justificar sua escolha. 

 A turma deverá validar as respostas do grupo. 
 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros e 
temáticas. 
 
 
Objetivo: Distinguir fato de opinião sobre o fato. 
 
Material: Texto 28 
                Anexo 3 – Texto 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Conversa com os alunos 
sobre a importância do leitor saber distinguir no texto, os fatos que o autor apresenta e 
as opiniões relativas a esses fatos, para uma boa compreensão do texto. 

 Analisar com a turma e 
identificar, no texto 29, os fatos e as opiniões. 

  Completar o quadro do 
Anexo 3 – Texto 29.  

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: .Inferir o sentido de palavras ou expressões 
 
Material: Texto 29 
                Anexo 4 – Texto 29 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Relembrar com os alunos a 
importância do leitor ser capaz de inferir o sentido das palavras e expressões, à medida 
que lê o texto. 

 Desafio: entregar cartões 
com significados para os grupos identificar, no texto, as expressões correspondentes, 
usadas pelo autor (Anexo 4 – Texto 29).   

 Os grupos apresentam sua 
resposta e a turma valida. 
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Anexo 2 – Texto 29 

 
Ele seria uma  arma 

de guerra porque 
através dele o 

exército grego entraria 
na cidade de Tróia e  
venceria os troianos 

 

 
Ele seria uma  arma 
de guerra porque os 

gregos dariam  o 
cavalo de presente 
aos deuses e eles 

ajudariam o exército 
grego a vencer a 

guerra. 
 

 
Ele seria uma  arma 
de guerra porque os 

troianos, ao 
receberem o cavalo 
de presente, dariam 

uma festa e 
esqueceriam da 

guerra. 
 

 
Ele seria uma  arma 
de guerra porque os 
gregos iriam passar 

com o cavalo por 
cima do exército 

troiano, atropelando e 
matando a todos.   
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Anexo 3 – Texto 29 

Fato Opinião  
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Anexo 3 – Texto 29 – Para o professor recortar 

Fato Opinião  

 
O cavalo foi construído 

 
Cavalo-de-pau é brincadeira 

de criança 
 

 
Ulisses e uma porção de 

amigos já tinham se 
escondido dentro do cavalo. 
  

 
Que maravilha! Foram os 

deuses que nos mandaram 
um presente 

 

 
Tróia abriu as portas para 
deixar entrar o cavalo-de-

pau. 

 
O cavalo poderia ser uma 

cilada dos gregos. 
 
 

 
Houve, então, muitos 

festejos, muita dança e 
muito vinho para a 

comemoração da vitória e 
do presente. 

 
 

Os troianos caíram que nem 
patinhos... 

 
 

 
Abriram todas as portas de 

Tróia para o resto do 
exército grego. 

 
Então foi fácil liquidar a 

cidade de Tróia 
 

 
 

... devolveram a princesa 
roubada. 

 

 
 

E, muito desenxabidos por 
terem sido enganados por um 

cavalo-de-pau... 
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Anexo 4 – texto 29 

 
Agradável 

 
 

Armadilha 
 
 

Os troianos foram enganados 
 

 
Festa 

 
 

Envergonhados 
 
 

Aplaudido  
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60 Lições de Língua Portuguesa para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental  - 2014 

Lição nº 60 
Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Construir a compreensão global do texto lido, 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e 
implícitas, produzindo inferência. 
 
Objetivo: Construir a continuidade temática. 
 
Material: Texto 29 
                Anexo 5 – Texto 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 40  minutos 

 Ler o texto oralmente, seguido(a) da leitura silenciosa da turma. 
 Ler o texto: um aluno representará o Ulisses, um grupo representará os gregos, um 

grupo os troianos, um aluno será o narrador. Todos devem seguir a leitura, 
silenciosamente. 

 Distribuir os desafios (Anexo 5 – Texto 29): “casar” a ficha com a expressão destacadas 
com a fichas que identifica  cada expressão. 

 Os grupos devem apresentar sua resposta e a turma deverá validar todas elas. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros. 
 
Objetivo: .Identificar marcas linguísticas que evidenciam 
ideia de quantidade, modo, lugar e tempo. 
 
Material: Texto 29 
                Anexo 6 – Texto 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 30  minutos 

 Organizar a turma em grupos. 
 Distribuir os desafios (Anexo 6 – Texto 29), que deverão ser discutidos pelos 

componentes do grupo. 
 Os grupos devem 

apresentar sua resposta e a turma deverá validar todas elas. 

Eixo: Leitura 
 
Capacidade: Compreender as relações lógicas que se 
estabelecem entre partes dos textos de diferentes gêneros  
 
Objetivo: Reconhecer o sentido decorrente do uso de 
pontuação e de outras notações. 
 
Material: Texto 29 
 

Desenvolvimento da Atividade  - 20  minutos 

 Conversa com os alunos sobre os recursos gráficos que o autor utiliza para dar sentido 
ao texto (pontuação, negrito, caixa alta, desenho, etc.). 

 Analisar o texto e identificar algum recurso gráfico utilizado pelo autor para dar sentido 
ao texto (orientar a discussão para que os alunos percebam o uso do travessão usado 
no texto para indicar o diálogo entre os personagens(__), os três pontos no final da 
frase(...), para dar a ideia de continuidade, e os dois pontos(:)para indicar o diálogo que 
vem a seguir. 

 Quais outros recursos o autor poderia usar para indicar o mesmo diálogo? (Ele pode 
usar aspas ou o próprio narrador relata as falas dos personagens: Ulisses disse aos 
companheiros para construírem um cavalo de madeira). 

 O autor precisava usar os sinais indicados acima ou ele usou apenas para “clarear” o 
texto?  
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Anexo 5 – Texto 29 

 
Ulisses disse aos seus 

companheiros: 
 

 
Soldados do exército grego. 

 
Todo mundo estranhou. 

 

Cavalo de madeira 
construídos pelos gregos 

 
Mas, antes, Ulisses e uma 

porção de amigos já tinham se 
escondido dentro do cavalo. 

 

 
A maior parte dos soldados 

do exército troiano. 

 
E o tal cavalo foi deixado na 
porta principal de Tróia. 

 

 
Povo troiano 

 

 
Depois, quando viram aquele 
cavalão tão bonito, tão bem-
feito, a maioria deles pensou: 

 

 
Os soldados gregos que não 
estavam dentro da barriga do 

cavalo. 

 
E, embora, alguns troianos 

achassem que o cavalo poderia 
ser uma cilada dos gregos, a 
opinião da maioria venceu. 

 

 
 

Ulisses 
 

 
De noite, quando todos 

dormiam, cansados da folia... 
 

 

 
Abriram todas as portas de Tróia 
para o resto do exército grego. 

 

 

 
Viva o herói mais valente e 

esperto do mundo. 
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Anexo 6 – Texto 29 

Ideia de 
quantidade 

Ideia de modo Ideia de tempo Ideia de lugar 
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De noite, 
quando todos 

dormiam, 
cansados 

 

Saíram de 
mansinho 
da barriga 
do cavalo 

  

Então, os 
gregos 

fingiram que 
foram embora 

 
Bem 

escondido 
para os 
troianos 

não verem 
 

 
Bem grande 
para caber 

bastante grego 

Bem grande 
para caber 
bastante 
grego na 

barriga dele. 

Então, os 
gregos 

fingiram que 
foram embora 

Ulisses e 
uma 

porção de 
amigos 

No dia 
seguinte, os 

troianos 
ficaram 

contentíssimos. 

Depois, 
quando viram 

aquele 
cavalão tão 

bonito 

 
A 

maioria deles 
pensou: 

 
 

E, embora, 
alguns 
troianos 

achassem 
que o 
cavalo 

poderia ser 
uma cilada 

A opinião da 
maioria 
venceu 

Houve, então, 
muitos 
festejos 
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Material de Apoio ao 

Professor 
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Biografia 

Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. A 
palavra tem origem etimológica nos termos gregos bios, que significa 
"vida" e graphein, que significa "escrever". 

Biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa,  
podendo conter fotos que testemunham os acontecimentos. É um 
documento que consta a trajetória de vida de uma pessoa, com dados 
precisos, incluindo nomes, locais e datas dos principais acontecimentos. 

Como gênero literário, a biografia é uma narração da história de vida de 
uma pessoa ou de uma personagem, geralmente na terceira pessoa. Já 
a autobiografia é quando o autor expõe a sua própria história na primeira 
pessoa. 

A estrutura básica de uma biografia geralmente inclui uma apresentação 
inicial do protagonista (introdução), a descrição dos principais fatos que 
compõem a história (desenvolvimento) e uma parte final de caráter 
subjetivo (conclusão). 

Em geral, são feitas biografias de figuras públicas e reconhecidas 
mundialmente, como políticos, escritores, cientistas, esportistas, artistas, 
ou de pessoas que deram uma contribuição importante para o mundo. 

Muitas vezes as biografias, especialmente de celebridades, podem 
causar polêmicas por divulgarem fatos desconhecidos inclusive da 
própria família. 
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Carta 

A carta pessoal é um gênero textual especialmente utilizada na 
comunicação com amigos, parentes ou com cônjuges. Tais cartas, por 
serem mais informais que a correspondência oficial e comercial, não 
seguem modelos prontos, caracterizando-se pela linguagem coloquial. 
Nesse caso o remetente é a própria pessoa que assina a 
correspondência. 

No modelo à carta pessoal, existem regras fixas para escrevê-la. Afora a 
data, o nome (ou apelido) da pessoa a quem se destina e o nome (ou 
apelido) de quem a escreve, a forma de redação de uma carta pessoal é 
extremamente particular. 

 No processo de comunicação (e a correspondência é uma forma de 
comunicação entre pessoas), não se pode falar em uma linguagem 
correta, mas em uma linguagem que seja adequada. Um bom exemplo 
disso é:Não falamos do mesmo modo com uma criança como falamos 
com um adulto. A carta pessoal também é quando escrevemos para nos 
comunicarmos com alguém próximo de nós, como amigos, famÌlia. 

Características da carta pessoal 

1. Comunicação geralmente breve e pessoal, de assunto livre; sua 
estrutura é composta de local e data, vocativo, corpo e assinatura; às 
vezes, também de P.S. (post-scriptum), 

2. A linguagem varia de acordo com o grau de intimidade entre os 
interlocutores, podendo ser menos ou mais formal, culta ou coloquial, e, 
eventualmente, incluir gírias; 

3. Verbos geralmente no presente do indicativo; 

4. Quando enviada pelo correio, a carta é acondicionada em um 
envelope, preenchido adequadamente com o nome e o endereço do 
remetente e do destinatário. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_textual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parente
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4njuge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_coloquial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Remetente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Localiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Data
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_corporal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assinatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Post-scriptum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coloquia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Envelope
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
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5. O local e data são colocados no início da carta, normalmente à 
esquerda. 

O vocativo pode conter apenas o nome do destinatário ou vir 
acompanhado de palavras de cortesia, como Caro senhor, Querida 
amiga, por exemplo, ou pode mesmo ser um apelido, que varia conforme 
grau de intimidade entre as pessoas que se correspondem. O vocativo 
pode ser seguido de dois-pontos, de vírgula ou não conter pontuação. 

6. A despedida varia muito, podendo ser cortês, carinhosa ou formal. 

7. A assinatura do remetente, normalmente o nome manuscrito, sem o 
sobrenome, finaliza a carta. 

A carta de referência é um documento pelo qual o antigo empregador 
declara o período em que uma pessoa trabalhou em sua casa ou 
empresa, não havendo conduta que a desabone, de modo que o futuro 
empregador sinta mais segurança ao contratá-lo.  
 
Carta de cortesia:As cartas de cortesia, em geral, podem, de acordo 
com o conteúdo, ter um número infinito de possibilidades, denominando-
se, por exemplo, cartas de felicitação, de pêsames, dentre outros. 

Carta de reclamação 
Sendo a reclamação uma ação reivindicativa do que se considera como 
um direito, a carta de reclamação tem de defender um ponto de vista, 
devidamente fundamentado, sobre o objeto de protesto. A carta de 
reclamação é, em geral, um texto formal, mas argumentativo, que exige 
uma exposição clara daquilo que se reclama e raciocínios lógicos para 
convencer o interlocutor das nossas razões. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cortesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrgula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobrenome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta
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Charge: 
Chargeé uma ilustração humorísticaque envolve a caricatura de um ou 
mais personagens, feita com o objetivo de criticar algum acontecimento 
da atualidade.  
 
 As charges são muito utilizadas para fazer críticas de natureza política. 
São normalmente publicadas em jornais ou revistas e conseguem atingir 
um vasto público. Para interpretar o significado de uma charge, é 
necessário estar a par dos acontecimentos políticos nacionais e 
internacionais. 
 
O termo charge tem origem no francês "charger" que significa "carga".  

 
Características: 
Linguagem visual 
 
O elemento visual é característica presente em toda e qualquer charge. 
As codificações visuais proporcionam maior compreensão da crítica que o 
chargista pretende passar. É claro que, na maioria das vezes, às imagens 
se alia a linguagem verbal para enriquecer o discurso elaborado.  
 
O exagero 
 
Grande parte das charges trabalham com a questão do exagero. 
Exagerando, o chargista consegue dar ênfase maior ao que está 
tentando dizer ao evidenciar aspectos marcantes do que a obra se 
propões a retratar. São distorções que distanciam o desenho da 
realidade, mas aproximam-no da verdade. Ao mesmo tempo, os exageros 
são responsáveis por enaltecer o caráter cômico das charges e provocar 
o riso dos leitores.  
 
O ridículo 
 
O homem ri do ridículo humano, daquilo que foge à normalidade das 
ações dos homens, ao cotidiano. As charges procuram expor figuras 
públicas a situações ridículas ou a mostrar de forma não convencional 
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temas normalmente tratados com maior seriedade, suscitando assim o 
riso.  
 
 
 
 
 
 
 
Ruptura discursiva 
 
Um final inesperado é um fator muito usado em charges para provocar o 
efeito de comicidade. Trata-se de uma ruptura do discurso construído. O 
riso está associado a essa súbita quebra de lógica que surpreende o 
leitor. A surpresa é um fator imprescindível nesse caso, e uma virtude do 
bom chargista é saber escondê-la sutilmente do leitor para revelá-la 
somente no momento certo  
 
Polifonia 
 
Vemos em várias charges, enunciadores diferentes, cujos discursos 
dialogam para produzir o sentido que o autor pretende passar aos 
leitores. Essa polifonia pode ser aplicada de variadas maneiras: dois 
personagens; um personagem e um texto explicativo que contextualize a 
situação; etc.  
 
Intertextualidade 
 
Uma charge nunca será auto-explicativa. O discurso chargístico - como 
todos os discursos - está associado a outros discursos, uma rede de 
acontecimentos que o contextualizam com determinada situação da 
sociedade. Muitas charges dialogam com notícias e editoriais do próprio 
jornal em que foram publicadas. Essa interdiscursividade é utilizada pelo 
chargista geralmente de forma implícita, o que exige do leitor um 
conhecimento prévio dos discursos correntes para que possa entender a 
charge.  
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CRÓNICA 

A crónica é um texto de carácter reflexivo e interpretativo, que parte de 

um assunto do quotidiano, um acontecimento banal, sem significado 

relevante. 

 

É um texto subjetivo, pois apresenta a perspectiva do seu autor, o tom do 

discurso varia entre o ligeiro e o polémico, podendo ser irónico ou 

humorístico. 

 

É um texto breve e surge sempre assinado numa página fixa do jornal. 

CARACTERÍSTICAS DA CRÓNICA 

O discurso 

Texto curto e de fácil entendimento; 

Apresenta marcas de subjetividade – discurso na 1ª e 3ª pessoa; 

Pode comportar diversos modos de expressão, isoladamente ou em 

simultâneo: 

- narração; 

- descrição; 

- contemplação / efusão lírica; 

- comentários; 

- reflexão. 

Linguagem com duplos sentidos / jogos de palavras / conotações; 

Utiliza a ironia; 

Discurso que vai do oral ao literário; 

Predominância da função emotiva da linguagem sobre a informativa; 

Vocabulário variado e expressivo de acordo com a intenção do autor; 

Pontuação expressiva; 

Emprego de recursos estilísticos. 

 

A temática 

Aborda aspectos da vida social e quotidiana; 
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Transmite os contrastes do mundo em que vivemos; 

Apresenta episódios reais ou fictícios. 

 

(A crónica pode ser política, desportiva, literária, humorística, económica, 

mundana, etc.) 

História em quadrinhos e Tirinhas 

As histórias em quadrinhos são enredos narrados quadro a quadro por 
meio de desenhos e textos que utilizam o discurso direto, característico 
da língua falada. As estratégias de organização de um texto falado são 
utilizadas na construção da história em quadrinhos, que possui em seu 
texto escrito, características próximas a uma conversação face a face, 
além de apresentar elementos visuais complementadores à 
compreensão, tornando sua leitura bastante prazerosa, pois  causa no 
leitor um determinado fascínio devido à combinação de todos esses 
elementos.  
 
As características da língua falada, aliadas à recursos visuais e recursos 
da língua escrita são recorrentes neste gênero discursivo.  

As tirinhas são um subtipo de história em quadrinho (Marcuschi apud 
Dionísio, 2005), porém são mais curtas, de caráter sintético e podem ser 
sequenciais ou fechadas. Quanto às temáticas, algumas tiras também 
satirizam aspectos econômicos e políticos do país, embora não seja 
como a charge, outro gênero textual.  
 
Segundo Marcuschi apud Dionísio (2005, p. 198)  as tiras fechadas 
dividem-se em dois subtipos: 
 a)Tiras piada: em que o humor é obtido por meio das estratégias 
discursivas utilizadas nas piadas de um modo geral, como a possibilidade 
de dupla interpretação, sendo selecionada pelo autor a menos provável. 
 
b)Tiras episódio: nas quais o humor é baseado especificamente no 
desenvolvimento da temática numa determinada situação, de modo a 
realçar as características das personagens.  
 

Quanto aos mecanismos e recursos tecnológicos usados para narrar, 

tanto as histórias em quadrinho quanto as tirinhas, têm uma relação com 

o cinema e com os desenhos animados: enquanto, nos dois últimos, os 

quadros são apresentados na tela em movimento, nas histórias em 
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quadrinhos e nas tirinhas, há uma seleção dos quadros sequenciados, o 

que exige um trabalho cognitivo maior por parte do leitor. 

 

 

 

Lenda 

Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através 
dos tempos. 

De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais e 
históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação 
aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é 
muito importante. 

Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas 
geralmente fornecem explicações plausíveis, e até certo ponto aceitáveis, 
para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como 
acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender que 
lenda é uma degeneração do Mito.Como diz o dito popular "Quem conta 
um conto aumenta um ponto", as lendas, pelo fato de serem repassadas 
oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que vão 
sendo recontadas. 

Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela 
miscigenação na origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que 
uma lenda não significa uma mentira, nem tão pouco uma verdade 
absoluta, o que devemos considerar é que uma história para ser criada, 
defendida e o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, 
ela deve ter no mínimo uma parcela de fatos verídicos. 

Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas, afirmam que as 
lendas são apenas frutos da imaginação popular, porém como sabemos 
as lendas em muitos povos são "os livros na memória dos mais sábios". 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_%28psicologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_oral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito
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Medida de temperatura 
Medir a temperatura corretamente é muito importante em todos os 

ramos da ciência, seja a física, a química, a biologia, etc. Muitas 
propriedades físicas dos materiais dependem da sua temperatura. Por 
exemplo, a fase do material, se ele é sólido, líquido ou gasoso, tem 
relação com sua temperatura. Outras propriedades como a densidade, a 
solubilidade, a pressão de vapor, a condutividade elétrica, entre várias, 
dependem da temperatura. A temperatura do corpo humano, mantido 
constante em torno de 37oC, regula 
inúmeros processos biológicos e químicos. 

Nas aplicações correntes do dia-a-dia usa-se a escala Celsius, na 
qual o 0ºC é a temperatura de congelamento da água e o 100ºC é a 
temperatura de ebulição da água à pressão atmosférica ao nível do mar. 
 

A escala Celsius foi nomeada após Anders Celsius, famoso 
cientista sueco. Astrônomo, ele estudou também meteorologia e 
geografia, ciências que não são inseridas na astronomia de hoje. A partir 
de suas observações meteorológicas ele construiu o termômetro de 
Celsius e estabeleceu as bases da escala Celsius de temperatura. É 
interessante observar que a escala do famoso termômetro Celsius era 
invertida com relação ao de hoje: 0ºC era o ponto de ebulição da água e 
100ºC era o ponto de congelamento da água. Somente depois de sua 
morte, em 1744, a escala foi invertida para sua presente forma. 
 

www.fem.unicamp.br/~instmed/Temperatura 
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O ciclo da água 

A água é a única substância que existe, em circunstâncias normais, em 
todos os três estados da matéria (sólido, líquido e gasoso) na natureza. A 
coexistência destes três estados implica que existam transferências 
contínuas de água de um estado para outro; esta sequência fechada de 
fenômenos pelos quais a água passa do globo terrestre para a atmosfera 
é designado por ciclo hidrológico. 

A água da evapotranspiração (nome cientifico dado ao vapor de água 
obtido da transpiração e da evaporação) atinge um certo nível da 
atmosfera em que ele se condensa, formando nuvens. Nas nuvens, o 
vapor de água condensa-se formando gotículas, que permanecem em 
suspensão na atmosfera. Estas gotículas, sob certas condições, 
agregam-se formando gotas maiores que precipitam-se, ou seja, chove. A 
chuva pode seguir dois caminhos, ela pode infiltrar-se e formar um 
aquífero ou um lençol freático ou pode simplesmente escoar 
superficialmente até chegar a um rio, lago ou oceano, onde o ciclo 
continua. 

Da superfície para a atmosfera 

O ciclo da água inicia-se com a energia solar que incide na Terra. A 
transferência da água da superfície terrestre para a atmosfera, passando 
do estado líquido ao estado gasoso, processa-se através da evaporação 
direta, por transpiração das plantas e dos animais e por sublimação 
(passagem direta da água da fase sólida para a de vapor). A vegetação 
tem um papel importante neste ciclo, pois uma parte da água que cai é 
absorvida pelas raízes e acaba por voltar à atmosfera pela transpiração 
ou pela simples e direta evaporação. Durante esta alteração do seu 
estado físico absorve calor, armazenando energia solar na molécula de 
vapor de água à medida que sobe à atmosfera. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapotranspira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transpira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sublima%C3%A7%C3%A3o
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Dado a influência da energia solar no processo de evaporação, a água 
evapora-se em particular durante os períodos mais quentes do dia e em 
particular nas zonas mais quentes da Terra. 

A evaporação é elevada nos oceanos que estão sob a influência das 
altas subtropicais. Nos oceanos equatoriais, onde a precipitação é 
abundante, a evaporação é menos intensa. Nos continentes, os locais 
onde a precipitação é mais elevada existem florestas e onde a 
precipitação é mais baixa, existem desertos. 

Em terra, em algumas partes dos continentes, a precipitação é maior que 
a evaporação e em outras regiões ocorre o contrário, contudo predomina 
a precipitação, sendo que os oceanos cobrem o terreno evaporando mais 
água que recebem pela precipitação. 

Da atmosfera de volta à superfície 

O vapor de água é transportado pela circulação atmosférica e condensa-
se após percursos muito variáveis, que podem ultrapassar 1000 km. 
Poderá regressar à superfície terrestre numa das formas de precipitação 
(por exemplo, chuva, granizo ou neve), como voltar à atmosfera mesmo 
antes de alcançar a superfície terrestre (através de chuva miúda quente). 
Em situações menos vulgares, poderá ainda transformar-se em neve e 
cair em cima de uma montanha e permanecer lá 1000 anos. Toda esta 
movimentação é influenciada pelo movimento de rotação da Terra e das 
correntes atmosféricas. 

A água que atinge o solo tem diferentes destinos. Parte é devolvida à 
atmosfera através da evaporação, parte infiltra-se no interior do solo, 
alimentando os lençóis freáticos. O restante, escorre sobre a superfície 
em direcção às áreas de altitudes mais baixas, alimentando diretamente 
os lagos, riachos, rios, mares e oceanos. A infiltração é assim importante, 
para regular a vazão dos rios, distribuindo-a ao longo de todo o ano, 
evitando, assim, os fluxos repentinos, que provocam inundações. Caindo 
sobre uma superfície coberta com vegetação, parte da chuva fica retida 
nas folhas A água interceptada evapora, voltando à atmosfera na forma 
de vapor. 

O ciclo hidrológico atua como um agente modelador da crosta terrestre 
devido à erosão e ao transporte e deposição de sedimentos por via 
hidráulica, condicionando a cobertura vegetal e, de modo mais genérico, 
toda a vida na terra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desertos
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O ciclo hidrológico é, pois, um dos pilares fundamentais do ambiente, 
assemelhando-se, no seu funcionamento, a um sistema de destilação 
global. O aquecimento das regiões tropicais devido à radiação solar 
provoca a evaporação contínua da água dos oceanos, que é transportada 
sob a forma de vapor pela circulação geral da atmosfera, para outras 
regiões. Durante a transferência, parte do vapor de água condensa-se 
devido ao arrefecimento formando nuvens que originam a precipitação. O 
retorno às regiões de origem resulta da acção conjunta da infiltração e 
escoamento superficial e subterrâneo proveniente dos rios e das 
correntes marítimas. 

Processos 

 Precipitação consiste no vapor de água condensado que cai sobre 
a superfície terrestre (chuva). 

 Infiltração consiste no fluxo de água da superfície que se infiltra no 
solo. 

 Escoamento superficial é o movimento das águas na superfície 
terrestre, nomeadamente do solo para os mares. 

 Evaporação é a transformação da água no seu estado líquido para 
o estado gasoso à medida que se desloca da superfície para a 
atmosfera. 

 Transpiração é a forma como a água existente nos organismos 
passa para a atmosfera. 

 Evapotranspiração é o processo conjunto pelo qual a água que cai 
é absorvida pelas plantas, voltando à atmosfera através da 
transpiração ou evaporação directa (quando não absorvida). 

 Condensação é a transformação do vapor de água em água 
líquida, com a criação de nuvens e nevoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(meteorologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infiltra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escoamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transpira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evapotranspira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condensa%C3%A7%C3%A3o
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O conto 

De todas as formas de narrativas existentes, o conto é provavelmente a 
mais antiga, lugar que disputa somente com os cantares trovadorescos e 
os poemas épicos. O seu reduzido tamanho e capacidade de síntese 
tomaram-no no preferido da tradição oral, no tempo em que a função do 
prosador, a de encantar, era imediatamente posta à prova perante o seu 
público, e não recorria a estatísticas comerciais para que o seu valor 
fosse reconhecido. Tratava geralmente de questões pontuais, de ordem 
moral ou social, e era contado em redor das fogueiras, para olhos 
ansiosos, olhos das crianças de todas as idades. 

O conto é uma obra de ficção que cria um universo de seres e 
acontecimentos, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de 
ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e 
enredo.  

Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão. 
Tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um 
clímax. 

Os contos são reunidos por: 

- nacionalidade: brasileiro, russo, francês, etc. 

- categorias relacionadas ao gênero: contos maravilhosos, policiais, de 
amor, ficção científica, fantásticos, de terror, mistério, tradicional, 
moderno e contemporâneo.  
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
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- Contém todos os elementos que compõem a narrativa, ou seja, tempo, 
espaço, poucos personagens, foco narrativo de 1ª ou 3ª pessoa, 
corroborando em uma sequência de fatos que constituem o enredo, 
também chamado de trama. 

- contos são estórias em prosa, curtas, sucintas e concisas. 

- O eixo narrativo do conto prima pela concisão, precisão e densidade; 

- O conto tem um só conflito, um só drama e uma só ação no espaço e no 
tempo; 

- Deve surtir no leitor uma unidade de efeito ou impressão total.      

 TIPOS DE CONTOS:  

 Contos-de-fadas - são contos de fadas, onde aparece o 
sobrenatural, o maravilhoso;  

 Contos-de-encantamento - são estórias que apresentam 
metamorfoses, ou transformações, por encantamento. 

 Contos maravilhosos - são estórias que apresentam o elemento 
mágico, sobrenatural, integrado naturalmente nas situações 
apresentadas. 

 Contos de enigma ou mistério - são estórias que têm como eixo um 
enigma a ser desvendado;   

 Contos jocosos - são estórias humorísticas ou divertidas.  

Para que serve: 

Um conto serve para divertir, distrair.  

 
Qual sua função social: 

Fazer com que o leitor tenha diferentes interpretações da realidade 
representada pelos personagens. 
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O que é armazenar em nuvem 
Guardar documentos importantes no HD do computador já é coisa do 
passado para muitos usuários. Isso porque além de os arquivos ficarem a 
mercê de possíveis vírus e defeitos do sistema, ficam localizados 
somente uma máquina e podem ser dificilmente acessados, caso o 
usuário esteja em outro lugar. Para quem utiliza HDs externos e 
pendrives também corre o risco de possíveis danos nos dispositivos ou 
de, simplesmente, perdê-los, por isso muitos vêm apostando no 
armazenamento em nuvem. 
Nuvem 
O conceito nuvem vem da ideia de algo alocado na rede mundial de 
computadores – a internet. Dessa forma, é possível acessar fotos e 
documentos importantes em qualquer máquina. Para isso, basta contratar 
algum serviço de armazenamento em nuvem disponível e, por meio do 
navegador, acessar seus dados de onde quer que você esteja. 
Segurança 
Por ser protegido com senhas, assim como e-mails, esse tipo de 
armazenamento acaba sendo muito seguro. Mas claro que precauções 
são sempre bem-vindas. Cuidados como ao acessar links duvidosos ou 
entrar em sites desconhecidos.  
O que eu posso guardar em nuvem? 
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Qualquer tipo de documento, desde fotos até vídeos. Só é necessário ver 
quanto o seu pacote permite armazenar, 5GB, 10GB, 20GB, e por aí vai. 
E evite acessar seus documentos em computadores desconhecidos. 
Ainda possui dúvidas de como armazenar seus arquivos em nuvem? 
Possui outras dúvidas relacionadas à esse tema? Ligue para o UOL 
Assistência Técnica, 0800-721-4004 que iremos auxiliá-lo. 

 

 

Piada 

 

Uma piada é um texto narrativo curto, geralmente anônimo, de final 

engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos em 

quem a ouve ou lê. 

A narrativa tem poucas personagens, poucos lugares e linguagem 

simples, característica da linguagem falada cotidiana, um recurso que 

confere mais dinamismo ao texto. 

O senso de humor das piadas varia em cada cultura. O que é engraçado 

para um povo pode não ser para outro. 
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Poema 

Poema é um gênero textual em versos e, mais raramente, em prosa em 
que a poesia, forma de expressão estética através da língua, geralmente 
se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente, fazem parte da 
estrutura do poema as estrofes , a rima e a métrica. 

Conforme a disposição dos versos e dos outros elementos estruturais, os 
poemas podem receber classificações ou nomes específicos (ou ser 
considerados gêneros literários próprios) tais como rapanha , haicai , 
poema-colagem, soneto, poema dramático, poema figurado, epopeia, etc. 

Fortemente relacionado com a música, beleza e arte, o poema tem as 
suas raízes históricas nas letras de acompanhamento de peças musicais. 
Até a Idade Média, os poemas eram cantados. Só depois o texto foi 
separado do acompanhamento musical. Tal como na música, o ritmo tem 
uma grande importância. 

Um poema também faz parte de um sarau (reuniões em casas 
particulares para expressar artes, canções, poemas, poesias etc). 

 Poema: gênero textual em verso em que na maioria das vezes há 
poesia. 

 Poesia: caráter do que emociona, toca a sensibilidade e sugere 
emoções por meio de uma linguagem. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Regra de jogo 

O gênero regra de jogo possui um texto instrucional. 

O texto instrucional está presente nas bulas dos remédios, nas receitas 
de comida, nas instruções de jogos, nas instruções de como usar 
aparelhos eletroeletrônicos, de como utilizar novos programas de 
computador, etc. 

As regras de jogo tem uma estrutura bem simples, o que permite a uma 
pessoa que não conhece o jogo em questão, aprender a jogar  a partir de 
sua leitura. Essa é a intenção: ensinar aqueles que não sabem jogar um 
jogo, a jogar. 

As instruções, contidas nas regras de jogo, configuram-se , 
habitualmente, com verbos no modo imperativo (jogue, pule…) ou com 
verbos no infinitivo (jogar, pular, correr…)  
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Reportagem 

O cotidiano jornalístico dispõe de vários gêneros, dos quais tomamos 

conhecimento diariamente, ora retratados oralmente, ora impressos, ou 

até mesmo veiculados pelo meio eletrônico. A reportagem, assim como a 

notícia, representa tal modalidade, cujo objetivo é proporcionar ao público 

leitor/expectador a interação com os fatos decorrentes da sociedade.  

 

A notícia e a reportagem apresentam aspectos convergentes e 

divergentes ao mesmo tempo. Em virtude de tal semelhança, daremos 

ênfase não somente às características inerentes à reportagem, mas 

também à notícia, no intuito de compreendermos efetivamente sobre suas 

peculiaridades.  

 

Os pontos em que se convergem estão relacionados aos aspectos 

estruturais, ou seja, é comum identificarmos na reportagem os mesmos 

elementos constituintes da notícia:  

 

Título ou manchete – Geralmente escrito em letras garrafais 

(maiúsculas), tem por objetivo atrair a atenção do público-alvo para o que 

se deseja comunicar. Daí o perfil atrativo, composto por frases concisas, 

embora bastante objetivas.  

 

Título auxiliar – Como bem retrata a própria nomenclatura, trata-se de 

um complemento do título principal, proporcionando um maior interesse 

por parte do interlocutor.  

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

289 
 

Lide – Refere-se ao primeiro parágrafo e, de forma sucinta, apresenta 

todos os aspectos relevantes da comunicação em pauta, respondendo 

aos seguintes elementos constitutivos: Como? Onde? Quando? Por quê? 

Quem? . 

 

Corpo da reportagem – Caracteriza-se pelo desenvolvimento em si, 

apontando todos os pontos relevantes ao assunto abordado.  

 

O aspecto divergente é em relação à forma como se apresenta. A 

reportagem precisa ir além de uma simples notificação, fato representado 

pela notícia. Ela é resultante de inúmeras relações de causa e efeito, 

questionamentos, comparações entre pontos de vista diferentes, dados 

estatísticos, dentre outros pressupostos. 

 

Partindo-se de tais premissas é importante ressaltarmos também sobre 

como se materializa o tema proferido pela reportagem, podendo este ser 

narrado de forma expositiva – na qual o repórter se atém à apresentação 

simples e objetiva dos fatos; interpretativa – modalidade em que se 

estabelece conexão com acontecimentos já decorridos; e a opinativa – 

em que há um propósito de convencer o interlocutor acerca de uma 

determinada opinião. 

Por Sabrina Vilarinho 

Graduada em Letras 
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Romeu e Julieta / William Shakespeare   

William Shakespeare  nasceu emStratford-upon-Avon, em  23 de abril de 

1564 e morreu em  Stratford-upon-Avon, em  23 de abril de 1616. 

Foi um poeta e dramaturgoinglês, tido como o maior escritor do idioma 

inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. 

De suas obras restaram até os dias de hoje 38 peças, 154 sonetos, dois 

longos poemas narrativos, e diversos outros poemas. Suas peças foram 

traduzidas para os principais idiomas do globo, e são encenadas mais do 

que as de qualquer outro dramaturgo. Muitos de seus textos e temas, 

especialmente os do teatro, permaneceram vivos até aos nossos dias, 

sendo revisitados com frequência pelo teatro, televisão, cinema e 

literatura. Entre suas obras mais conhecidas estão Romeu e Julieta, que 

se tornou a história de amor por excelência, e Hamlet, que possui uma 

das frases mais conhecidas da língua inglesa: To be or not to be: that's 

the question (Ser ou não ser, eis a questão). 

Romeu e Julieta (no original em inglêsRomeo and Juliet) é uma tragédia 

escrita entre 1591 e 1595, nos primórdios da carreira literária de William 

Shakespeare, sobre dois adolescentes cuja morte acaba unindo suas 

famílias, outrora em pé de guerra. A peça ficou entre as mais populares 

na época de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, é uma das suas obras 

mais levadas aos palcos do mundo inteiro. Hoje, o relacionamento dos 

dois jovens é considerado como o arquétipo do amor juvenil. 
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Século / década 

século é uma unidade de tempo que equivale a cemanos. Logo, meio 
século equivale a 50 anos e 10 séculos equivalem a 1000 anos, ou seja, 
um milênio. 

É fundamental observar que um século começa em um ano 01 e termina 
em um ano 00 - por exemplo, o século XX começou em 1901 e terminou 
em 2000 e o século XXI começou em 2001 e terminará em 2100. 

Os séculos na História são numerados com algarismos romanos e 
nomeados com ordinais do I até o X (primeiro, segundo, terceiro, ..., 
décimo) e com cardinais do XI em diante (onze, doze, treze...). 

O conceito de "século” 

O conceito de "século" é uma invenção europeia decorrente do 
sentimento de destino coletivo. Esse conceito vem substituir, na noção e 
experiência do tempo histórico, linear, sucessivo, contínuo e progressivo, 
a noção de tempo mítico, circular, recorrente e eterno, típico das práticas 
sociais agrárias e protopólicas. É justo a partir da época industrial 
(especialmente a partir da segunda metade do século XIX) que se 
consolidam e se tornam freqüentes os centenários, as efemérides, as 
exposições universais, os espetáculos e os discursos. 

Século =  é uma unidade de tempo que equivale a cem anos. Período de 
cem anos, que se conta a partir de um qualquer ponto cronologicamente 
determinado. 

Se perguntado faça uma analise do ultimo século? Temos que pegar a 
unidade de tempo da data solicitada e subtrair 100 anos 
consequentemente 24/03/1914 ate 24/03/2014. 
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Se pedido analise do ultimo século pelo cristianismo aperfeiçoado pelos 
europeus temos que contar de acordo com calendários cristão dado 
inicio( I) = (ano do nascimento de cristo) ate atualmente XXI 2014, então, 
Último Século = Século XX = 01/01/1901 a 01/01/2001. 

 
Nosso atual ultimo século é XX e não XXI pois o século no cristianismo só 
é encerrado assim que o mesmo esteja completo, consequentemente 
1/1/2101. 

 

 

Os anos de início dos Séculos: 

901- século X 1501 – século XVI 

1001 - século XI 1601 - século XVII 

1101 - século XII 1701 - século XVIII 

1201 - século XIII 1801 - século XIX 

1301 - século XIV 1901 - século XX 

1401 - século XV 2001 - século XXI 

Uma década designa uma série de dez unidades. É também a 
designação de duas unidades de tempo correspondentes a períodos de 
dez dias ou de dez anos.12 Neste último caso o termo mais apropriado 
(por não ser ambíguo) é decénio. 

Século XXI 2000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XX 1900 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XIX 1800 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XVIII 1700 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XVII 1600 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XVI 1500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XV 1400 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XIV 1300 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XIII 1200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XII 1100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século XI 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século X 900 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 
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Século IX 800 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século VIII 700 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século VII 600 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século VI 500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século V 400 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século IV 300 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século III 200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século II 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Século I 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 

Tabela estatística 

Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de 
forma (colunas e linhas) para fins de comparação. A apresentação em 
formas de tabela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura 
mais rápida. 

O papel principal da tabela é ser a de armazenamento de dados. 

Devem conter todas as informações para uma completa compreensão do 
texto, dispensando outras consultas, apresentados de maneira simples e 
objetiva e de preferência em uma página; 

- Quando são apresentadas intercaladas no texto, devem estar próximas 
e logo após o trecho em que são citadas; 

- Podem ser apresentadas em anexo ao texto quando o volume de 
tabelas for grande; 

- Devem ser dispostas de maneira a evitar que sua leitura tenha sentindo 
diferente do normal; 

Uma tabela estatística possui os seguintes elementos essenciais: 

- título: informa o conteúdo do corpo da tabela, maneira completa, 
concisa e indicando a natureza do fato estudado; 

- corpo: é o conjunto de linhas e colunas que contêm as séries verticais e 
horizontais de informação; 

- fonte: é o indicativo, no rodapé da tabela, da entidade responsável pela 
informação. 
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Texto de divulgação científica  
 

Texto de divulgação científica  é um gênero discursivo que transpõe 
um discurso específico de uma esfera do campo científico para a 
comunidade em geral, ou seja, é por meio do texto de divulgação 
científica, com linguagem acessível,  que a sociedade entra em contato 
com as pesquisas, que estão sendo realizadas, ou que estão em 
andamento. 

Os textos de divulgação científica tem possibilitado a popularização 
da ciência e é um instrumento para tornar disponíveis conhecimentos e 
tecnologias que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas e dar 
suporte a desenvolvimentos econômicos e sociais sustentáveis.   
 
 
Características de um texto de divulgação científica:  
 

 texto expositivo; 
 

 como se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente ele 
se constitui de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. 

 

 linguagem clara, objetiva e geralmente impessoal; 
 

 emprega a variedade padrão da língua com a presença de termos e 
conceitos científicos de uma ou mais áreas do conhecimento. 

 
Finalidade social: transmitir conhecimentos de natureza científica a um 
público o mais amplo possível; 
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Tipos de texto 

Texto narrativo 

Modalidade em que se conta um fato(enredo), fictício ou não, que ocorreu 
num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-
se a objetos do mundo real. Há uma relação de anterioridade e 
posterioridade. O tempo verbal predominante é o passado. Estamos 
cercadas de narrações desde que nos contam histórias infantis até às 
piadas do cotidiano. 

É o tipo predominante nos gêneros :  

 Contos 
 Fábulas 
 Crônicas 
 Romances 
 Novelas 
 Depoimentos 
 Piadas 
 Relatos  
 Outros 

Elementos da narrativa  

A narração é um relato centrado em uma sequência de fatos em que as 
personagens atuam (se movimentam) em um determinado espaço 
(ambiente) e em um determinado tempo. Quem apresenta esse relato ao 
leitor é o narrador.  

O narrador 
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O narrador pode contar a história tendo uma visão de tudo o que 
acontece e tudo o que as personagens sentem e vivem ou apenas a 
visão de uma parte. Isso depende do foco de visão que ele tem, isto é, o 
foco narrativo é a posição tomada pelo narrador ao contar a história.  

O narrador em 1ª pessoa pode apresentar-se como:  

 Narrador - personagem protagonista este narrador é a personagem 
principal da história, narrando-a de um ponto de vista fixo: o seu. Não 
sabe o que pensam os outros personagens e apenas narra os 
acontecimentos como os percebe ou lembra.  

Narrador - personagem testemunha este personagem vive os 
acontecimentos por ele descritos como personagem secundária. É um 
ponto de vista mais limitado, uma vez que ele narra a periferia dos 
acontecimentos, sendo incapaz de conhecer o que se passa na mente 
dos outros personagens.  

Caso seja um narrador externo, isto é, que não tenha seu campo de visão 
comprometido por ser uma das personagens, temos um narrador com 
foco de 3ª pessoa. Esse narrador tem a capacidade de ver tudo (é 
onisciente) e de estar em todos os lugares (é onipresente) justamente 
porque não está limitado ao ponto de vista de uma personagem.  

 Narrador - observador onisciente é o narrador que tudo sabe sobre o 
enredo, os personagens e seus pensamentos. A onisciência do narrador 
pode ou não se limitar a apenas um dos personagens da história.  

 Narrador - observador câmera: este narrador não sabe o que se passa 
nas mentes dos personagens da história, mas conhece tudo sobre o 
enredo e sobre qualquer outra informação que não seja intima da psiquê 
dos personagens.  

Personagens 

Personagens da narrativa é centrada em um conflito ou trama vivido 
pelas personagens. Há um protagonista (personagem principal) e um 
antagonista (personagem que atua em oposição ao protagonista, gerador 
do conflito que vai possibilitar o desenrolar da história).  

Além deles, há ainda as personagens secundárias, também chamadas de 
coadjuvantes. Eles ajudam a compor o ambiente onde ocorrem as ações, 
e podem ter ou não certa importância no desenrolar dos acontecimentos. 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  

 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

297 
 

Elas interagem e se relacionam com o protagonista e antagonista, 
enriquecendo o enredo e exercendo papéis importantes na história.  

As personagens também podem ser caracterizadas como planas ou 
redondas. As personagens planas não mudam no decorrer da narrativa, 
ao contrário das redondas que, por sua densidade psicológica, sofrem 
modificações substanciais no transcorrer da narração.  

 

 

 

O enredo 

Enredo o enredo ou trama pode ser considerado o esqueleto da narrativa, 
aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o desenrolar dos 
acontecimentos. Existem várias formas de estruturar um enredo; a mais 
comum, porém, contém uma apresentação (situação inicial), um conflito 
(quebra da situação inicial, complicação, nó), um clímax e um desfecho 
(epílogo).  

O tempo 

Tempo elemento muito importante na caracterização da época, das 
relações com o tempo histórico real, da disposição e atuação das 
personagens – pode ser cronológico (concreto; racional; linear; evolutivo; 
segue á lógica dos dias, meses e anos) ou psicológico (abstrato; que não 
se mede racionalmente; tempo da consciência do homem; narra-se 
conforme vai se lembrando dos fatos sem importar-se com a ordem).  

O espaço (ambiente) 

O ambiente é o espaço por onde circulam as personagens e se desenrola 
a trama. É muito importante na narrativa, pois pode ajudar a caracterizar 
as personagens ou até mesmo assumir o papel de personagem, 
dependendo da história. Pode ser definido como físico (com definição de 
local que serve de cenário à ação); psicológico (não há definição de local 
dando-se maior importância à ação). 
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Texto descritivo 

Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, 
um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa 
produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Numa 
abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou 
sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. É fazer 
uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto 
refere. Nessa espécie textual as coisas acontecem ao mesmo tempo. 

Texto dissertativo 

A dissertação é um texto que analisa, interpreta, explica e avalia dados 
da realidade. Esse tipo textual requer um pouco de reflexão, pois as 
opiniões sobre os fatos e a postura crítica em relação ao que se discute 
têm grande importância. 

O texto dissertativo é temático, pois trata de análises e interpretações; o 
tempo explorado é o presente no seu valor atemporal; é constituído por 
uma introdução onde o assunto a ser discutido é apresentado, seguido 
por uma argumentação que caracteriza o ponto de vista do autor sobre o 
assunto em evidência e, por último, sua conclusão. 

Nesse tipo de texto a expressão das ideias, valores, crenças são claras, 
evidentes, pois é um tipo de texto que propõe a reflexão, o debate de 
ideias. A linguagem explorada é a denotativa (relação direta com o 
significado que um nome estabelece com o objeto) , embora o uso da 
conotação(que amplia o significado da palavra, sentido figurado) possa 
marcar um estilo pessoal. 

A objetividade é um fator importante, pois dá ao texto um valor universal, 
por isso geralmente o enunciador não aparece porque o mais importante 
é o assunto em questão e não quem fala dele. A ausência do emissor é 
importante para que a ideia defendida torne algo partilhado entre muitas 
pessoas, sendo admitido o emprego da 1ª pessoa do plural - nós-, pois 
esse não descaracteriza o discurso dissertativo. 

 

Texto argumentativo 

Esse texto tem a função de persuadir o leitor, convencendo-o de aceitar 
uma ideia imposta pelo texto. É o tipo textual mais presente em 
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manifestos e cartas abertas, e quando também mostra fatos para 
embasar a argumentação, se torna um texto dissertativo-argumentativo. 

Esta tipologia apresenta: 

1. uma Introdução (tese); 
2. argumentos (desenvolvimento); 
3. conclusão (o que da aprova os argumentos) 

Texto injuntivo/instrucional 

Indica como realizar uma ação. Também é utilizado para predizer 
acontecimentos e comportamentos. Utiliza linguagem objetiva e simples. 
Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, porém 
nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo 
indicativo. Ex: Previsões do tempo, receitas culinárias, manuais, leis, bula 
de remédio, convenções, regras e eventos. 

Unidade de medida de comprimento 

O comprimento é uma magnitude criada para medir a distância entre 

dois pontos. As unidades para medir o comprimento são: 

Múltiplos do metro: 

 yottametro (Ym): 1024 metros. 
 zettametro (Zm): 1021 metros. 
 exametro (Em): 1018 metros. 
 petametro (Pm): 1015 metros. 
 terametro (Tm): 1012 metros. 
 gigametro (Gm): 109 metros. 
 megametro (Mm): 106 metros. 
 quilômetro (km): 1000metros. 
 hectômetro (hm): 100 metros. 
 decâmetro (dam): 10 metros. 

 metro: O metro (símbolo: m) é uma unidade de medida de 
comprimento 

Submúltiplos do metro: 

 decímetro (dm): 10-1 metros. 
 centímetro (cm): 10-2 metros. 
 milímetro (mm): 10-3 metros. 
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 micrômetro (µm): 10-6 metros. 
 nanômetro (nm): 10-9 metros. 
 picômetro (pm): 10-12 metros. 
 fentômetro (fm): 10-15 metros. 
 attômetro (am): 10-18 metros. 
 zeptômetro (zm): 10-21 metros. 
 yoctômetro (ym): 10-24 metros. 

O quilômetro(km) é uma unidade de medida de comprimento que deriva 

do metro e pertence ao Sistema Internacional de Unidades (SI). A palavra 

"quilômetro" resulta da combinação do prefixo quilo ("mil") com a palavra 

metro, razão por que um quilômetro equivale a mil metros. 
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