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Língua Portuguesa

ATIVIDADES DE ENSINO
No período de 22 a 26 de fevereiro, você realizará atividades do componente
curricular língua portuguesa.
Nessas atividades, você irá ler imagens e texto, escrever palavras, conhecer e
identificar nomes/substantivos próprios e comuns.
Aula 1
1- Na aula anterior, você descreveu oralmente os elementos que aparecem na pintura de
Abraão Hachicho e na fotografia da cidade de Umuarama.
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2- Agora, escreva o nome de alguns elementos que aparecem nas imagens. Se necessário,
consulte o banco de palavras.

Imagem 1

Imagem 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Banco de palavras
serrote – árvore – homens – madeira – prédio – chapéu – praça – machado – panela –
carros – ruas – avenidas – casas - fogueira
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3- Os nomes Abraão Hachicho e Umuarama são substantivos. Você sabe o significado de
substantivo?
Os substantivos dão nomes aos seres. Os substantivos podem nomear nomes que
são próprios de um ser, como nomes de pessoas, cidade, país, rua. Podem, também,
nomear nomes que são comuns, ou seja, que não especificam os seres, como menino,
lápis, caderno, entre outros.
4- Na aula anterior, você conheceu um pouco sobre Abraão Hachicho. Agora, leia o texto
novamente e vamos colorir de vermelho os substantivos próprios ali apresentados.

Abraão Hachicho, é um dos principais artistas plásticos da cidade de
Umuarama. Retrata em suas pinturas cenas comuns do dia a dia da cidade
(década de 50 e 60), desde o desmatamento à construção de casas e comércios.
Enfim, os primeiros tempos da cidade. As cores, quase sempre fortes, também
são outra marca registrada do artista.
5- Agora, escreva nas linhas a seguir os substantivos próprios que você coloriu no texto.

____________________

_____________________

6- Você percebeu que os dois substantivos que coloriu no texto se iniciam com a letra inicial
maiúscula?
Os substantivos próprios são escritos com a inicial maiúscula, pois trata-se de
palavras que nomeiam seres específicos, particulares.
7- Agora, leia as palavras do quadro a seguir e em seguida, reescreva-as nos espaços
correspondente a sua classificação.
Curitiba – Marcos – casa – apontador – árvore – professor – Perobal –
Fernando – mulher – cama – Brasil

Substantivo próprio

Substantivo comum
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