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AULA N.º 18 

DISCIPLINA PORTUGUÊS 
ANO(s) 5.º/ 6.º  

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária: 
Interpretar o texto em função do género literário. 
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões. 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica 
(redondilha). 
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados. 
Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários. 
Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos textos. 
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados nas obras 
lidas e compará-lo com outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, 
etc.). 
 
Oralidade: 
Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 
 
Leitura: 
Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e finalidade): 
verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal (em 
diversos suportes). 

 

Título/Tema(s) da Aula 

Texto poético – poesia e música: "O senhor extraterrestre" (Carlos Paião) 
 

Oralidade – texto informativo (“Viagens espaciais”) 
 

Carta 
 

Desafio número 1  

Lê o poema com muita atenção. 
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Rodeia a opção que completa corretamente cada afirmação, de acordo com o 

sentido do texto. 

1.1. A menina Leonor considera o boneco e a boneca 

A. maçadores. B. calados. 

C. divertidos.  D. engraçados. 

 

1.2. Leonor deitou fora a bicicleta, porque 

A. não gosta de exercício. B. fica cansada com exercício 

físico. 

C. quer ser atleta.  D. lhe parecia muito pequena. 

 

1.3. A menina Leonor 

A. só sai para comprar gelado. B. come gelado entre a mesa e 

a cama.  

C. anda sempre de pijama.  D. não gosta de olhar para o 

espelho. 

 

1.4. A menina Leonor deixou de falar, visto que 

A. comunica apenas através de 

computador. 

B. não gosta de comunicar. 

C. só fala com o novo 

namorado.  

D. se encontra muito triste 

 

 

Desafio 2  

Transcreve expressões do poema que caracterizem o computador da menina 

Leonor. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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