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Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  04\04 

                                                         Português  

                 Trabalhando o livro Literário: Diário de bordo de Noé III 

 

1- É HORA DA HISTÓRIA 

DESAFIO 

  A Bíblia é um importante registro cultural que serve de referência para 

muitas religiões e povos. Ela é reconhecida como documento histórico, 

mesmo não tendo todos os seus relatos comprovados. A história da 

arca de Noé é uma das que ainda não tem confirmação científica – 

muitos pesquisadores buscam provar a sua existência ainda hoje.  

 2-Assista o vídeo  a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2OJZxjGYKI  e descubra relatos 

sobre a existência da arca de Noé. 

3- Escolha qual você considera mais correta e justifique sua resposta. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4-É HORA DA GRAMÁTICA 

   Ao escrever a palavra Deus, percebemos o encontro de duas vogais 
em uma mesma sílaba. Quando isso acontece, nós dizemos que houve 
um encontro vocálico. 
   Os encontros vocálicos se dividem em três grupos: 
*Ditongos – É quando acontece a união de duas vogais em uma única 

https://www.youtube.com/watch?v=G2OJZxjGYKI


sílaba. 
Veja os exemplos: água, madeira, papai 
*Hiato – É o encontro de duas vogais, mas quando são pronunciadas, 
ficam em sílabas diferentes. Fica fácil de entender! 
pia – Quando vamos separar a sílaba dessa palavra, a vogal “a” fica 
separada da outra vogal “i”, percebeu? 
Isto acontece porque emitimos dois sons: O som da sílaba “pi” e o da 
sílaba “a”. 
A isto nós chamamos de Hiato. 
*Tritongo – É o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. 
Uruguai – Você percebe que quando falamos, o som das três vogais é 
pronunciado junto. Nesse caso, temos como vogal o “a” e como 
semivogais o “u” e o “i”. 
 
5-Agora abra seu livro na página 10 e copie as palavras com encontros 
vocálicos: 

  Ditongo Tritongo Hiato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

6-Livro de Português : Amarre as pontas, Páginas: 80,81 e 82; 

 

 



Arte     segunda feira  04\05 

Conteúdo 

*Diferentes formas de olhar; 

Atividades 

1- Ler o texto da página: 32; 

2-Ler o texto da página: 34, Pelas lentes da Matemática; 

3-Fazer a atividade número: 1 da página: 34 

 

Produção Artística 

 FIGURA HUMANA 

· Criação do ser humano. 

· Homem: “uma escultura humana, criação divina desde os tempos pré-

históricos”. 

3.Elementos Caracterizadores: volume – linha - textura 

Modelo 

 

  

Materiais que você pode usar: Linha,Cordão ou cola colorida 

 


