ENSINO FUNDAMENTAL II
Data: FEV / 2018

Professor(a): MARTA

Disciplina: PORTUGUÊS

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS
A aprendizagem e o estudo da Língua Portuguesa depende da leitura. Compreender as informações
de um texto ou de normas gramaticais, não depende apenas da capacidade de decifrar as palavras, pois,
embora cada palavra tenha seu significado, o conjunto de palavras que formam uma frase representam
uma ideia e aprender pela leitura é compreender as ideias expressas nas frases.
Para se fazer uma boa leitura de textos é necessário interesse e disposição, portanto faça uma
primeira leitura lenta e atenciosa do texto inteiro, obedecendo às regras de pontuação (vírgulas, pontos,
etc.). Nessa leitura, assinale a lápis as palavras que você desconhece e procure o seu significado no
dicionário, anotando-o no próprio livro. Depois de decifrar as partes incompreensíveis do texto, faça uma
releitura, detendo-se em cada parágrafo, até que o sentido de todas as frases fique perfeitamente claras.
Quando o texto apresentar uma ilustração, observem atentamente todos os seus detalhes, leia as
legendas e procure relacioná-los. Nunca deixe parte do texto sem compreensão! Se houver algum trecho
que você não conseguiu compreender claramente, apresente sua dúvida ao professor durante as aulas.
Após a leitura, temos que fazer um exercício de imaginação,
acontecimentos que aparecem no texto, com se fosse um um pequeno
momento estamos elaborando hipóteses para preencher as lacunas
aprendemos a relação que se estabelece entre um período a outro,
sintáticas e semânticas.

visualizando a sequência de
filme em nossas cabeças. Neste
deixadas pelo texto, por isso,
daí a importância das análises

É necessário ler jornais, revistas, artigos variados, enfim, adquirir o hábito de leitura. De qualquer
maneira, ler só se aprende lendo e o mesmo vale para escrever, pois o ato de escrever também está
relacionado com o ato de ler. Por sua vez, escrever é também uma questão de prática, assim como fazer
as atividades propostas em sala de aula e em casa.
Essa proposta de estudo tem como objetivo adquirir a prática de executar, esclarecer possíveis
dúvidas que só aparecerão quando você se propõe a fazer. E, só dessa forma, que enriqueceremos e
ampliaremos o nosso conhecimento.
Professora Marta Zavataro.
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