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PLANO DE AULAS 
QUINZENAL 
 
1º BIMESTRE 

 

PROFESSOR (A):Juliana Morais  

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

 

ANO/TURMAS: 7º Ano  CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 hs/aulas 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01 a 12 de junho de 2020 

 

TEMA DA AULA: Interpretação de texto  

 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:  
EF67LP28; EF69LP44; EF69LP47 – seção TEXTO EM ESTUDO: Conhecer as características do gênero  
mito; verificar a importância dos mitos como forma de representação simbólica da realidade; reconhecer o 
tempo e o espaço míticos; conhecer a linguagem utilizada nas narrativas míticas. 
EF67LP27 –seção Uma coisa puxa a outra:Estabelecer uma relação entre o texto principal e uma xilogravura. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS:  

PARTE I - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

                 INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 
1)Aquele quem concedeu esse dom a Manu foi: 
a)Brahma 
b)os seres inanimados  
c)os peixes 
d) somente os chifres  
 
2)O Rei Manu escolheu ser :  
a)diretor de todos os peixes brancos e azuis 
b)protetor de todos os seres animados e inanimados 
c)professor de todos os peixes inanimados 
d)protetor somente dos peixes 
 
3)Quais são os momentos em que Manu cumpre seu voto? 
a)cumpre conversando e aconselhando  



 

b)escrevendo e cuidando dos peixes 
c)cumpre ao cuidar do peixe e salvando os seres viventes da inundação 
 
4)As atitudes de Manu ao longo de toda narrativa revelam uma : 
a)Ele salva somente os peixes 
b)destrói os seres animados  
c)os peixes crescem e não precisam de Manu 
d)preocupação com o bem comum,salva todos os seres da destruição. 
 
5)Os heróis das historias mitológicas demonstram sentimentos elevados,qualidades morais que 
indicam sua proximidade com o mundo dos deuses.Copie uma passagem do texto que comprove 
esse aspecto de Manu: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6)Indique se a afirmação sobre o mito é ( v ) verdadeira ou  ( f )falsa 
 (  ) Brahma transforma-se em peixe 
 (  )Brahma é chamado de ‘’ a alma de todas as criaturas vivas ‘’  
 (  )Manu concede o dom da proteção dos animais a Vishnu 
 (  ) Vishnu é o peixe com chifres 
 
7)O mito que você leu é dividido em partes.Escreva os principais acontecimentos de:  

I)’’Aquele que não parava de crescer’ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

II)’’Matsya,o deus-peixe ‘’ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

III)’’ O  dilúvio “ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

PARTE II – LEITURA COMPARTILHADA 

“O mundo da realidade tem seus limites. O mundo da imaginação não tem fronteiras”. Jean-Jacques 

Rousseau. 

Acompanhando os livros didáticos, você também recebeu um livro literário, e assim como ocorria 

quando estávamos juntos em sala de aula, vamos fazer a leitura compartilhada desse livro. Para isso, 

você pode convidar algum familiar para lê-lo com você. Em seu caderno, coloque o nome do livro e 

o autor, em seguida as páginas que você leu. Vamos combinar de lermos cinco páginas nesse 

período, ao fim da leitura, faça um registo bem detalhado contando os pontos mais interessantes. 

Bem-vindo ao mundo da imaginação! 


