
ATENÇÃO!
AGRADECEMOS  SUA  CONFIANÇA

 

     Este material foi elaborado por Janaina Spolidorio. 
Caso queira repassar o material para alguma professora, 
porque achou bacana, indique o SITE onde o encontrou. 
O uso é livre entre alunos e professores, sem necessidade 
de visita ao site.

    Por que é importante reforçar os estudos do seu filho em casa?
    Quando tivemos a parada das escolas, muitos alunos estavam em processo de 
aprendizagem. Imagine que você tenha que fazer um tratamento de saúde e na meta-
de das sessões você tem que parar, repentinamente, por motivos fora de seu alcance. 
O que ocorrerá será a regressão do avanço de seu quadro clínico.
     O mesmo acontece com as crianças. Muitos professores não conseguiram concluir 
o que estavam estudando e a interrupção pode ser prejudicial do ponto de vista pe-
dagógico. 

   Tenho que fazer o trabalho do professor?
    NÃO! O professor é um profissional que estudou sobre metodologias e didática e 
portanto tem estratégias e ferramentas especiais para facilitar a aprendizagem de 
seu filho.
    Sua tarefa durante o isolamento é fazer o possível para MANTER o que foi estu-
dado ou estimular seu filho com atividades simples, como as que foram compiladas 
neste material. Caso o professor tenha deixado atividades para seu filho fazer no 
período ou caso dê orientações online, realize conforme pedido.  

    Como devo proceder com as crianças em casa?
    É essencial que, independentemente da fase escolar da criança, haja uma rotina. 
Ela ajuda na organização da casa e faz o tempo passar mais rapidamente em caso de 
isolamento. 
     Na rotina, inclua atividades físicas ( podem ser brincadeiras ), tarefas de casa sim-
ples, horário de estudo e tempo livre para que a criança possa expressar-se melhor. 

   O que este material inclui?
    São atividades de língua portuguesa que devem ser feitas conforme orientação 
do professor. Como são com a temática MITOLOGIA ROMANA, é possível que o 
professor peça uma pesquisa aos alunos com o assunto.
    O material inclui um texto de interpretação com revisão de adjetivos, produção 
de texto de descrição e uma atividade explicativa sobre a vírgula com enfoque 
maior em duas regras em específico. 



     

     INTERPRETAÇÃO, REVISÃO E USO DA VÍRGULA

ESPECIAL
CRIANÇA EM 

CASA
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 NOME: ________________________________
 DATA: _________PROFESSOR: ____________

NETUNO

       Objetivos: ampliar conhecimentos de interpretação textual, bem como revisar adjeti-
vos, aprimorar conhecimentos sobre a vírgula e produzir textos descritivos. 

    Netuno, um dos principais deuses do Olimpo, era o senhor do mar, 

dos rios e das fontes, conhecido também como Poseidon, dentro da 

mitologia grega. 

    Conhecido pela sua personalidade forte e violenta. É frequente ob-

servar o deus em contraponto contra outros personagens do panteão 

clássico da Grécia. Serviu como inspiração para a criação da cidade 

italiana de Florença. 

     Do fundo do mar, Netuno governa o seu império e sabe tudo o que 

se passa na superfície das ondas. Nos desenhos, ele é representado com 

uma longa barba, o tridente na mão e a parte inferior do corpo em for-

ma de cauda de peixe.

     Algo curioso é que temos um planeta com o mesmo nome! O que 

um gigante com um tridente na mão na profundeza dos oceanos tem a 

ver com o planeta Netuno? 

     Netuno, o planeta, foi batizado com esse nome por causa da sua in-

tensa cor azul, que lembra o mar, no qual reina Netuno, o deus dos ma-

res. 



ATIVIDADES

    Netuno é o deus dos mares na mitologia romana. No texto são usados dois 

adjetivos para classificar sua personalidade. Anote-os a seguir e depois regis-

tre o antônimo ( contrário ) dos adjetivos. 

    ADJETIVO     ANTÔNIMO

1

    Qual é a descrição do deus Netuno no texto?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2

    Observe outros dois deuses romanos. Escreva uma descrição para eles. 3

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

____________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

MINERVA
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    Temos um planeta que recebe o nome de Netuno. Qual é o motivo?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

4

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

____________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

JÚPITER

GRAMÁTICA APLICADA

       Observe a frase acima. Há nela dois usos diferentes da vírgula. Veja:

       “Netuno, um dos principais deuses do Olimpo, era o senhor do mar...”

       “Era o senhor do mar, dos rios e das fontes.”

    Netuno, um dos principais deuses do Olimpo, era o senhor do mar, dos rios 

e das fontes.

USO DA VÍRGULA



       “Netuno, um dos principais deuses do Olimpo, era o senhor do mar...”

        Qual é a função da vírgula neste trecho acima?

        _________________________________________________________

        _________________________________________________________

       “Era o senhor do mar, dos rios e das fontes.”

        Qual é a função da vírgula neste trecho acima?

        _________________________________________________________

        _________________________________________________________

       Como você percebeu, a vírgula tem várias funções! Veja a seguir um texto 

sobre a vírgula, usado nos 100 anos da ABI ( Associação Brasileira de Impren-

sa).

A vírgula pode ser uma pausa... ou não.
Não, espere.
Não espere.

Ela pode sumir com seu dinheiro.
23,4
2,34

Pode ser autoritária
Aceito, obrigado.
Aceito obrigado.

A vírgula pode criar heróis.
Isso só, ele resolve.
Isso, só ele resolve. 

E vilões.
Esse, juiz, é corrupto.
Esse juiz é corrupto.

Ela pode ser a solução.
Vamos perder, nada foi resolvido.
Vamos perder nada, foi resolvido.

A vírgula muda uma opinião.
Não queremos saber.
Não, queremos saber. 

Uma vírgula muda tudo. 



       Vamos treinar um pouco o uso da vírgula!

       Em enumerações: reescreva as orações colocando vírgula entre os itens 

a serem enumerados.

a - Júpiter Apolo Juno e Marte são deuses romanos. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b - Apolo era o deus da música da poesia da adivinhação e do Sol.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

       Para explicar: reescreva as orações colocando vírgula entre a explicação 

de uma parte.

a - Minerva que é uma deusa romana protege a sabedoria e as artes. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b - Roma que foi uma grande cidade da era antiga tinha cerca de um milhão 

de habitantes.

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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