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Habilidade
Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio 

de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.



Objetivo
﹡ Desenvolver as potencialidades de comunicação oral e 

alternativa, comunicando-se com clareza com outras  

pessoas;

﹡ Possibilitar o enriquecimento do seu vocabulário linguístico;



Qual o melhor?
1.AMIGO?
2.CANTOR?
3.JOGADOR?
4.TIME  DE  FUTEBOL?
5.HISTÓRIA?
6.ANIMAL  TERRESTRE?
7.PÁSSARO?
8.REFEIÇÃO?
9.ESTAÇÃO  DO  ANO?

10.FRUTA?
11.FERIADO?

12.LUGAR   PARA  PASSEAR?
13.PROFISSÃO?
14.ESPORTE?
15.FILME?
16.PROGRAMA  DE  TV?
17.LUGAR  DA  SUA  CASA?
18.PRESENTE QUE JÁ  GANHOU?
19.COR?
20.DATA  COMEMORATIVA?
21.DIA  DA  SEMANA?
22.MÊS  DO  ANO?



Estratégia 1

 2 jogadores;
• Ler as perguntas para o aluno responder oralmente.



Estratégia 2

 3 jogadores;

• Um interlocutor lê as perguntas;

• Dividir as perguntas: jogador 1 responde o lado 

esquerdo e jogador 2 responde o lado direito ou 

vice versa.



Estratégia 3
Grupo de pessoas;

• 1 interlocutor para ler as perguntas;

• Dividir as pessoas em 2 ou mais grupos de 

acordo com a quantidade;

• Cada grupo responderá uma pergunta 

intercalando a sequência.



Estratégia 3 (continuação)

• O interlocutor pode colocar tempo para cada 
participante responder;

• O interlocutor deve registrar as respostas, (letra bastão 
ou de forma) numa folha;

• Ao final do jogo, o aluno registra com sua própria letra o 
que foi escrito (perguntas e respostas);

• Outra opção é recortar as perguntas e respostas em 
tiras, para que montem a sequência na ordem que 
ocorreram.



Sugestões
• Participe com seu filho dessa atividade tornando-a mais 
prazerosa;

• Convide toda a família a participar;
• Pode colocar um relógio contando os minutos que os 
jogadores terão para responder;

• O grupo pode usar um objeto sonoro como cornetas, sinos, 
apitos ou outros para comemorar a cada resposta dada;

• Acrescente mais perguntas pertinentes ao convívio familiar 
para animar o ambiente.
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