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Língua Portuguesa 6º Ano  

Atividade para quarta-feira (15 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Fonemas, Letras e dígrafos. Páginas: 114, 115 e 116. 

Atenção: Seguir as orientações das atividades para resolução dos exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

ROTEIRO DE AULA 

1-) Leia a página 114. Depois assista ao vídeo explicativo sobre “Fonemas, letras 

e dígrafos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qyD-ag0Z0-0  

(Acesso em 13-04) 

https://www.youtube.com/watch?v=qyD-ag0Z0-0


2-) Responda o exercício número 1 da página 14. 

3-) Leia a página 115 sobre fonema, encontros consonantais e dígrafos. Assista 

aos 2 vídeos explicativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=_bvE403tnWk 

(Acesso em 13-04) 

https://www.youtube.com/watch?v=SlaYhnR5eh8 

(Acesso em 13-04) 

 

4-) Faça os exercícios da página 116, número 1 e 2. 

 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 14-04 

Página 112 e 113. 

 

1. Todos os versos apresentam dez sílabas poéticas. 

 

2. Há quatro estrofes. As duas primeiras contêm quatro versos cada, e as duas 

últimas, três versos cada. 

 

3. Pranto/espanto; bruma/espuma; vento/pressentimento; chama/drama; 

repente/contente; amante/distante/errante. 

 

4. Dois exemplos de ideias em oposição são “riso e pranto”, “próximo e 

distante”.  

 

6. Resposta pessoal. 

 

7. O eu lírico ficou entristecido.  

 

8. Vários trechos podem ser usados para exemplificar, entre eles: “De repente, 

não mais que de repente/ Fez-se de triste o que se fez amante”. 

 

9. Sugestão de resposta: “Chama” no soneto de Vinícius de Moraes pode se 

referir ao estado de alegria, felicidade. 

 

10. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E 

das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas, fez-se o espanto. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bvE403tnWk
https://www.youtube.com/watch?v=SlaYhnR5eh8

