
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA ESCOLA SEM MUROS 
 
 
 LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

 Ano:    7º ano   

 Habilidade: (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – 

selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos 

e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-

juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, 

narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias 

em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-

poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.  

. 

 



ATIVIDADES  

 

Leia.  

A lenda do surgimento da fogueira de São João 

 

        Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e, por isso, costumavam 

visitar-se. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe 

que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa 

Senhora então perguntou:  

      __ Como poderei saber do nascimento dessa criança?  

      __ Vou acender uma fogueira bem grande; assim você poderá vê-la de longe e saberá 

que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele.  

       Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fogueira 

e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João 

Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Isso se 

deu no dia 24 de junho. 

  
Disponível em:https://www.espacoeducar.net/2009/05/texto-com-interpretacao-lenda-do.html. Acesso em 27/05/2020. 
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Agora, responda. 

 

1. Qual é o tema tratado na lenda?  

 

2. De acordo com a lenda, quem era a mãe de João Batista? 

 

3. De que maneira Nossa Senhora ficou sabendo do nascimento de João Batista?   

 

4. Depois de ler a lenda, explique por que comemoramos o dia de São João com fogueiras. 

 

5. No Brasil, é muito comum fazermos festas juninas. Se você fosse um organizador de uma 

festa junina, como seria sua festa? O que teria nela? E o que não teria? 

 

6. Soltar balões é comum nesta data do ano. Este hábito é correto? Como podemos 

conscientizar as pessoas dos perigos envolvidos? 

 

7. Escreva algumas coisas ruins que podem acontecer quando se soltam balões.  

 

8. Você participa de festas juninas na sua escola, igreja ou cidade? De que mais gosta 

nelas?  
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