Sequência Didática: Dia dos Pais
1º Momento: Roda de conversa.


Existem diferentes tipos de pais, os biológicos e os de coração. Como
é seu pai?




Qual é a brincadeira que você mais gosta de brincar com ele?
Como ele gosta de se vestir?




Qual é o esporte preferido dele?
Para qual time ele torce?

2º Momento: Leitura do livro: Pé de Pai.
(http://www.slideshare.net/gangdarima/p-de-pai-3467953)
3º Momento: Atividades sobre o livro. (Segue as atividades abaixo)
4º Momento: Filme Hotel Transilvânia.
5º Momento: Atividades sobre o filme. (Segue abaixo).

Gostou!? Curta e comente e não deixe de olhar a amostra do Pacotão
Letras Mágicas
(https://andreaalvesferreira.blogspot.com.br/2016/07/pacotao-letrasmagicas.html), são 100 páginas de atividades dinâmicas e criativas!

https://andreaalvesferreira.blogspot.com.br/

Atividades sobre o livro: Pé de Pai – Isabel Martins Bernardo Carvalho
01 Com base no livro, dê o significado destas expressões:
a) Pai casaco:
_________________________________________________
_________________________________________________
b) Pai boia:
_________________________________________________
_________________________________________________
c) Pai cabide:
_________________________________________________
_________________________________________________
d) Pai pequeno:
_________________________________________________
_________________________________________________
02 Um pai é mesmo uma pessoa muito especial. Retire do livro cinco
tipos de pais que são iguais ao seu:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
03 Circule a imgagem que representa o pai que leva o filho para o
hospital, quando ele está doente:

04 Leia o que se pede e complete corretamente a tabela abaixo:
Nome

Números de
vogais

Números de
consoantes

Números de
silabas

Trovão
Sofá
Despertador
Esconderijo
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04 Na sala do 4º ano foi realizado uma pesquisa sobre os diferentes
tipos de pai. Observe a tabela:

Tipo de pai

Número de votos

Pai chocolate
Pai túnel
Pai motor
Pai cofre

15
12
13
5

a) Qual pai recebeu mais votos?

b) Qual pai recebeu menos votos?

c) Se somarmos o número de votos recebidos pelo pai chocolate e pelo pai
cofre obteremos qual resultado?
Cálculo

Resposta

d) Se somarmos o número de votos recebidos por todos os pais da tabela
obteremos qual resultado?

Cálculo

Resposta
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Atividades sobre o livro: Hotel Transilvânia

01 Marque a opção que melhor define o Hotel Transilvânia:

Hotel de Férias

Hotel de

Hotel de

Monstros

Vampiros

02Escreva o nome do proprietário do hotel:
________________________________________________________
03 Descreva o Hotel dos Monstros:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
04 Qual era o maior medo dos monstros?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
05 Qual é o fato que muda a rotina dos moradores e visitantes do hotel?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
06Pinte a opção que traz a informação pelo qual motivo o hotel foi
construído:

Para proteger
os humanos dos
monstros

Para proteger
os monstros dos
humanos

07 Quem é Mavis?
___________________________________________________
___________________________________________________
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08 Escreva o nome dos personagens que você mais gostou?
______________________________________________________
______________________________________________________
09 O Drácula é um pai protetor e amoroso com a filha. Você concorda com
as medidas que ele toma para proteger a filha?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10 Retire do filme três substantivos próprios e três substantivos comuns:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
11 Desenhe o Hotel Transilvânia:
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12 Ajude o Drácula a chegar no hotel, escrevendo de cinco em cinco a
partir do número dado:

25
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