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Atividades 

 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Atividade 04 do PET 04 – MG 

Data: 05/10/2020 Turma: 6º ano 
Objetivo do conhecimento: 
Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de 
papéis sociais; Planejamento de textos de peças publicitárias de 

campanhas sociais. 

(EF69LP07A) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação (os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação) ao modo 

(escrito ou oral); imagem (estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, 
à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign de textos. 
(EF69LP11X) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e 

se posicionar frente a eles de forma clara, sem utilizar expressões ou 
gestos preconceituosos ou que firam os direitos humanos. 

Professora: Jordana Teixeira  

Aluno (a):  
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Lets Go! 

 

 
 

Componente Curricular: Língua Inglesa Atividade 04 do PET 04 – MG 

Data: 05/10/2020 Turma: 6º ano 
Objetivo de conhecimento: Compreensão geral e específica: leitura 
rápida (skimming, scanning). 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto. 
Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de 
implícitos. 

Construção de repertório lexical. 
Informações em ambientes virtuais. 
Recursos de Persuasão. 
Recursos de argumentação. 

Identificação de substantivos e verbos. 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em 
língua inglesa, com base em sua estrutura, 

organização textual e pistas gráficas. 
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua 
organização textual e palavras cognatas. 

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 

Professora: Jordana Teixeira 
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