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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para terça-feira (20 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 –  Interpretação de conto: “Plebiscito”. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Apostila Volume 4 –  

1. Fazer a página 44. 



2. Ler o conto da página 45 “Plebiscito”. 

3. Resolver os exercícios da página 47. 

Correção referente ao dia 16-10 – Apostila Volume 4 

Pág. 42 e 43 

Atividade 1a: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos identifiquem o  poder que a leitura tem 
para ampliar a bagagem de  conhecimentos. 

 
Atividade 1b: Resposta  pessoal. Espera-se que os  alunos relacionem a leitura  à forma de expressão  

artística, capaz de fazer o leitor se emocionar e  refletir, tornando-o ainda  mais humano. 

 

Atividade 2a: São formas  de descobrir o significado  das palavras: o uso de dicionários físicos e  virtuais, 

as perguntas ao(à)  professor(a), a inferência  de sentido pelo contexto,  entre outras. 

 
Atividade 2b: “Preconizar”  tem um sentido de  recomendação; no texto,  indica os valores que a  

sociedade recomenda –  estabelece – às pessoas. 

 
Atividade 2c: Espera-se que os alunos  comentem que não é  possível, observando que,  apesar da 

semelhança  (organização por verbetes  em ordem alfabética, por  exemplo), a função de uma  

enciclopédia é distinta da  de um dicionário. 

 
Atividade 3: Resposta  pessoal. Espera-se que os  alunos reflitam sobre a  necessidade humana de  

comunicação. 

 
Atividade 4: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos se atentem  à idade das pessoas, 

compreendendo que não  há um momento específico  da vida para dedicar um  tempo à leitura, mas 

que  ela pode, e deve, ser um  hábito da vida inteira. 
 

 

 

 

 

 

 

 


