
Quarta-feira, 22 de abril de 2020 

Componente Curricular: Língua portuguesa e Ensino Religioso 

Unidade Temática: Práticas de linguagens; Análise linguística/semiótica (ortografização). 

Objeto de conhecimento: Interpretação de texto, conceitos e significados das palavras. 

Objetivos de aprendizagem: 

Leitura e interpretação de texto. 

Identificar as palavras desconhecidas e seus significados, as regras gramaticais e compreender 

que no dicionário as palavras estão organizadas na ordem alfabética. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular: 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especi-

almente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

Avaliação: 

Como as atividades estão sendo à distância, a avaliação acontecerá através do acompanha-

mento de registro feitos nos cadernos, a partir de fotos ou vídeos enviadas no grupo de what-

sapp, para a professora conferir e acompanhar o desenvolvimento dessas atividades 

 

 

Desenvolvimento:  

Primeiramente, colocar a data no caderno, copiar o texto e fazer a leitura em voz alta, 

respeitando os sinais de pontuação, para melhor compreensão. E explorar o dicionário 

conforme pede as atividades e relembrando as aulas anteriores. 

  

O QUE É ÉTICA  

  

  A palavra Ética vem do grego ethos, que significa o modo de ser, o caráter. Isso 

indica o comportamento do homem. Esse comportamento é construído com base nas re-

lações coletivas do homem na sociedade onde nasce e vive. 

  A ética está em tudo o que pensamos e fazemos. Precisamos dela para saber o 

que fazer em qualquer situação. Por exemplo: o que você faria se alguém lhe entregasse 

um troco com dinheiro a mais? Se você quebrasse algo e ninguém visse? Se você visse 

uma pessoa mentindo para outra? A ética nos orienta quanto à atitude que deveremos ter 

em cada situação. 



 Para ser ético, é preciso praticar quatro valores fundamentais: o respeito, a justiça, 

o diálogo e a solidariedade. É necessário respeitar as pessoas para que elas também 

nos respeitem. Respeitamos as pessoas, os animais, as plantas, os ambientes, porque 

devemos tratar todos os seres vivos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados 

e cuidar do mundo onde vivemos.  

                        (Fonte: Sucesso Sistema de Ensino, Ética e Cidadania.) 

 

Atividades no caderno: 

A partir da leitura do texto, explique com suas palavras o que você compreendeu sobre 

Ética. 

Quais são os valores fundamentais que devemos praticar no nosso cotidiano?  

Retire do texto as palavras destacadas e coloque-as em ordem alfabética. 

Escreva 5 palavras que iniciem com a letra E, e coloque-as em ordem alfabética, obser-

vando a segunda letra.  

Faça um círculo ao redor da terceira letra de cada palavra e reescreva-as em ordem al-

fabética: Ética- etnia- elefante- esquecido- escrever.  

Procure no dicionário e escreva no caderno em ordem alfabética, as seguintes palavras: 

Ética- caráter- atitude- diálogo- solidariedade. 

Observação: (Relembrando). 

No dicionário as palavras aparecem: 

1º Na ordem alfabética. 

2º No masculino. Exemplo: bonito e não bonita. 

3º No singular. Exemplo: escola e não escolas. 

4º Não são flexionadas. Exemplo: gostar e não gostei, gostando, gosta. 

   

 

 


