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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quarta-feira (26 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

 

3º Bimestre 

Conteúdo: Receitas culinárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 26 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

3º Bimestre 

 



Atividades 

Roteiro de aula 

Apostila Volume 3 

1. Ler a página 70 e 71 “Receitas culinárias”. 

2. Responder às páginas 72 e 73. 

 

 

 

Correção referente ao dia 25-08 

Pág. 66 

Atividade 1: Espera-se que  o aluno o identifique como  uma receita. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos mencionem  que receitas servem para  

ensinar a preparar algum  tipo de alimento. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. A principal  diferença está no fato de  a lista de ingredientes  

ser um texto que não  apresenta verbos, isto é,  não apresenta ações. 

Atividade 4: Resposta  pessoal.  

Pág. 69 e 70 

Atividade 1: Breno valoriza  a existência da janela na cozinha e diz adorar,  porque pode olhar 

para  o mundo enquanto a avó  cozinha. 

Atividade 2: Breno comeu  o biscoito que encontrou,  de chocolate. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. É interessante  que o aluno note a pouca  experiência na 

cozinha como um grande risco tanto  para a segurança da criança  quanto para a qualidade do  

produto. 

Atividade 4: Porque  o óleo, segundo sua imaginação, poderia conter  o pó da borboleta, sobre 

o qual a avó já o havia  alertado: pode cegar.  Comente que, na verdade,  o pó presente nas 

asas  das borboletas em contato  com os olhos pode causar,  no máximo, uma reação  alérgica, 

uma irritação. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. 

Atividade 6: Apresenta  uma ideia de modo. 

Atividade 7: Elas expressam  uma ideia de lugar. 

Atividade 8: Elas  expressam uma ideia de tempo. 

 


