Atividades de Língua Portuguesa - 2º ao 6º ano

São 5 atividades de Língua Portuguesa, com texto para leitura, interpretação e
gramática - 2º ao 6º ano Livro: Novo Eu gosto.
1º ano do novo Ensino Fundamental
Texto 1 -- Parlenda
Um, dois, feijão com arroz.
Três, quatro, feijão no prato.
Cinco, seis, no fim do mês;
Sete, oito, comer biscoito.
Nove, dez, comer pastéis.

Atividades sugeridas
Leitura compartilhada
Leia com os alunos a parlenda várias vezes, até perceber que decoraram o texto.
Texto coletivo
Escrever o texto da parlenda na lousa ou em papel kraft, à medida que os alunos
forem ditando e antecipando a escrita das palavras.
Deixar o texto escrito na lousa ou em papel kraft, pendurado no varal, ou fixado no
mural da classe por alguns dias.
Distribuir para cada aluno uma cópia do texto da parlenda escrita no papel sulfite,
na forma impressa. Pedir a eles que façam uma cópia com letra de mão e também
uma linda ilustração.
Observar os alunos individualmente, para perceber se todos conseguem
pronunciar corretamente todas as palavras do texto. Se for o caso, reforçar com
cada um deles a articulação das palavras. Observar a pronúncia dos “erres”
intercalados, dos “erres” e “esses” no final das palavras.
Lista de palavras / texto coletivo
Escrever na lousa, com a ajuda dos alunos, uma lista dos nomes dos alimentos
que aparecem no texto. Treinar com eles a escrita e a leitura dessas palavras,
pedindo que as copiem no caderno e façam ao lado da palavra um pequeno
desenho para ilustrar cada uma delas.
Elaborar na lousa, com a ajuda dos alunos, uma lista dos numerais de um a dez.
Pedir que copiem no caderno a escrita do numeral com o valor correspondente ao
lado da palavra.
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Texto 2 -- Letra da música Marcha soldado
Marcha soldado
Cabeça de papel
Se não marchar direito
Vai preso pro quartel
Quartel pegou fogo
Francisco deu sinal
Acode, acode, acode
A bandeira nacional

Atividades sugeridas
Leitura compartilhada
Leia o texto com os alunos várias vezes, até perceber que já decoraram a letra da
música.
Observar os alunos individualmente, para perceber se todos conseguem
pronunciar corretamente todas as palavras do texto.
Texto coletivo
Reescrever o texto na lousa ou em papel kraft, com a ajuda dos alunos, à medida
que forem ditando as palavras e antecipando a escrita delas.
Distribuir cópias do texto impresso em um papel sulfite. Pedir para que leiam,
façam uma cópia e ilustrem o texto com um desenho bem caprichado.
Aproveitar a oportunidade da reescrita do texto para fixar algumas questões de
ortografia. Por exemplo:
•
•

Pedir para assinalarem todas as palavras do texto terminada pela letra “l” (
papel, quartel, sinal, nacional).
Pedir para pesquisarem palavras com os sons de al, el, il, ol, ul.
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2º ano do novo Ensino Fundamental
Texto 3 – Fábula
Título: O Leão e o Ratinho
Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa
de uma árvore.
Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos
conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o
ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse
embora.
Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não
conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus uivos de raiva.
Então apareceu o ratinho, que, com seus dentes afiados, roeu as cordas e
soltou o leão.
Moral da história: Uma boa ação ganha outra.

Atividades sugeridas
Leitura interativa
Explicar aos alunos o que é uma fábula, descrevendo suas características.
Procurar o verbete fábula no dicionário e ler a definição para os alunos.
Em seguida, ler para eles, de forma interativa, o texto da fábula acima: O leão
e o ratinho.
Texto coletivo
Reescrever com os alunos um texto coletivo da fábula: os alunos ditam e a
professora reescreve a história na lousa. Durante a reescrita da fábula, a
professora deverá aproveitar a oportunidade para trabalhar as seguintes questões
relacionadas com as regras gramaticais:
• A função do parágrafo.
• A utilização da letra maiúscula no início das frases.
• A utilização do ponto final e da vírgula.
• A escrita de palavras como: debaixo, espichado, deixou... e a utilização do “x”
e do “ch” em diversas palavras da nossa língua.
Pedir aos alunos que copiem e ilustrem com muito capricho o texto da lousa.
Pesquisa / Lista de palavras
Pedir que pesquisem seis palavras escritas com “ch” e seis palavras com a letra
“x” – que tenham o mesmo som. Exemplo: xarope, xale, peixe // chapéu, chinelo,
chaminé.
Recomendação de leitura
Livro: O Leão e o Rato -- uma fábula grega, da Companhia Editora Nacional.
Pedir aos alunos que leiam o livro acima recomendado, ou ler com eles o texto da
página anterior em sala de aula. Como a narrativa do livro e a do texto não são
iguais, fazer com que os alunos observem as semelhanças e diferenças entre as
duas narrativas. Destacar a importância dada à moral da história.
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3º ano do novo Ensino Fundamental
Texto 4 – Poesia
Título: A bailarina
Esta menina
tão pequenina
quer ser bailarina.
Não conhece nem dó nem ré,
mas sabe ficar na ponta do pé.
Não conhece nem mi nem fá,
mas inclina o corpo para cá e para lá.
Não conhece nem lá nem si,
mas fecha os olhos e sorri.
Roda, roda, roda com os bracinhos no ar
e não fica tonta nem sai do lugar.
Põe no cabelo uma estrela e um véu
e diz que caiu do céu.
Esta menina
tão pequenina
quer ser bailarina.
Mas depois esquece todas as danças,
e também quer dormir como as outras crianças.
Cecília Meireles. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

Atividades sugeridas
Leitura interativa
Explicar aos alunos o que é uma poesia, descrevendo suas características.
Procurar o verbete poesia no dicionário e ler a definição para os alunos.
Em seguida, ler de forma interativa o texto acima.
Texto coletivo
Elaborar com os alunos a reescrita da poesia na forma de narrativa. Pedir que
copiem no caderno o texto da lousa.
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Aproveitar a oportunidade para trabalhar com os alunos algumas regras
gramaticais, tais como:
•
•
•
•

O uso dos contrários. Exemplo: menino/menina, grande/pequenina, alta/baixa,
etc.
A letra “s” no final das palavras (singular e plural).
o uso do “ç”.
Etc.

Pesquisa / Lista de palavras
Pedir que pesquisem 10 palavras com ç
Recomendação de leitura
Livro: Contrários. Autores: Elliott Erwitt, Outros Companhia Editora Nacional.
Livro: Ou isto ou aquilo. Cecília Meireles. Edit. Nova Fronteira.

6

4º ano do novo Ensino Fundamental
Texto 5 – Informativo
Título: A Floresta Amazônica
Texto extraído da internet / CanalKids
Um imenso tapete verde formado por árvores. É assim que se vê a
Amazônia do céu.
Mas se formos chegando mais perto, mais perto e mais perto (devagarinho
para não assustar ninguém), teremos surpresas entre as árvores da floresta: ali
moram onças, macacos, araras, tucanos, tamanduás. Ali nascem plantas e flores
raras. Ali existem rios enormes, cheios de peixes.
É tanta riqueza natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir tudo
que existe na Amazônia!
São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas, um tesouro
único no mundo. Isso sem falar na cultura dos primeiros habitantes da floresta, os
índios, com quem não cansamos de aprender.
Além de ser um lugar exuberante, a floresta é também muito importante
para a saúde da Terra. São árvores que limpam o ar que respiramos pelo
processo da fotossíntese, em que as plantas absorvem o gás carbônico do ar e da
água para obtenção de energia, eliminando na atmosfera o oxigênio, fundamental
à vida. Dizem até que a Floresta Amazônica é o pulmão do mundo.
Ela é tão grande que ocupa pedaços de nove países: Brasil, Venezuela,
Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

Atividades sugeridas
Leitura interativa
Explicar aos alunos o que é um texto informativo, descrevendo suas
características.
Procurar o verbete informativo no dicionário e ler a definição para os alunos.
Em seguida, ler de forma interativa o texto acima.
Texto coletivo / produzido em grupo
Dividir a classe em grupos e pedir aos alunos que elaborem um texto em forma de
poesia, com base no tema do texto acima.
Aproveitar a oportunidade para trabalhar com os alunos algumas regras
gramaticais, tais como:
• Sinônimo das palavras: raras, espécies, catalogadas, exuberante, fundamental,
energia, etc. Pedir que busquem no dicionário.
• Substantivos e adjetivos. Pedir que circulem, no texto, os substantivos com a
cor vermelha, e os adjetivos em azul.
• Ortografia / acentos agudo e circunflexo.
• Etc.
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Pesquisa / Lista de palavras
Pedir que pesquisem em jornais e revistas palavras acentuadas. Recortar e colar
as palavras em cartolina, dividindo-as em duas colunas: uma para as com acento
agudo, e outra para as com acento circunflexo. Deixar os cartazes pendurados no
varal, ou fixados no mural da classe, por alguns dias.
Recomendação de leitura
Pedir aos alunos que, divididos em grupos, entrem no site do CanalKids, ou outro
site referente ao mesmo assunto, e busquem mais informações sobre a Amazônia.
Pedir para imprimir os textos que acharem mais interessantes para serem lidos de
forma compartilhada em sala de aula.
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5º ano do novo Ensino Fundamental
Texto - 6: letra de música / em forma de poesia.
Título: A felicidade (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes – 1959)
Tristeza não tem fim
Felicidade sim
A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor
Brilha tranqüila
Depois de leve oscila
E cai como uma lágrima de amor
A felicidade do pobre parece
A grande ilusão do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
Por um momento de sonho
Pra fazer a fantasia
De rei ou de pirata ou jardineira
Pra tudo acabar na quarta-feira.
Tristeza não tem fim
Felicidade sim.
A felicidade é como uma pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem parar
A minha felicidade está sonhando
Nos olhos da minha namorada
É como esta noite
Passando, passando
Em busca da madrugada
Prá que ela acorde alegre como o dia
Oferecendo beijos de amor
Tristeza não tem fim
Felicidade sim.
Essa letra foi tirada do site: eaprender.com.br
www.tomjobim.com.br
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Atividades sugeridas
Leitura interativa
Ler a letra da música com os alunos e tecer breves comentários sobre os autores
da música. Antonio Carlos Jobim compôs a música, e Vinicius de Moraes, que era
poeta, escreveu a letra.
Trabalho em grupo
Dividir a classe em quatro grupos.
Pedir que façam um trabalho de pesquisa na internet:
1º grupo - redigir uma biografia resumida de A.C.Jobim;
2º grupo - escrever uma biografia resumida de Vinicius de Moraes;
3º grupo - selecionar algumas das músicas mais conhecidas de Jobim, copiar as
letras e, se possível; trazer um CD do compositor para ser ouvido pelos colegas;
4º grupo - escolher algumas das poesias mais famosas de V. de Moraes para
serem lidas em classe. Se possível, trazer um livro do autor.
Gramática
Aproveitar o texto e explorar algumas questões gramaticais, pedindo para os
alunos trabalharem em grupo ou a professora produzir com toda a classe textos
coletivos (listas). Por exemplo:
•

Tempo dos verbos. Pedir aos alunos que, em grupo, sublinhem todos os
verbos que aparecem no texto e, em seguida, elaborem listas desses verbos
na forma infinitiva, no presente, no passado (pretérito) e no futuro.

•

Pedir para pesquisarem no texto e em jornais e revistas verbos da primeira,
segunda e terceira conjugações. Recortar e colar as palavras pesquisadas
numa cartolina branca, dividida em três colunas, uma para cada conjugação.

.
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