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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/escrita (autônoma e compartilhada); Análise linguística/ semiótica 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Produção escrita; Pontuação; Acentuação 

 

Algumas crianças e até mesmo muitos artistas, estão participando de campanhas para estimular as 

pessoas a ficarem em casa. Nas redes sociais as pessoas utilizam muito um símbolo para isso. 

Você sabe qual é? Pinte este símbolo: 

 

 

 

1- Crie uma frase com a #fiqueemcasa. 

  

  

 

2- Qual a diferença que existe quando escrevemos algo usando # e quando não usamos? 

  

  

 

3- Observe as # mais utilizadas e reescreva-as retirando a #. Atenção para a separação e 

acentuação das palavras! 

 

#meusfilhos   

#amominhafamilia   

#saudadesdaescola   

#meusamigos   

#saudeevida   

 

4- Duas palavras precisaram ser acentuadas. Quais foram elas? 

  

 

 

Você sabia? 

Hashtags, são tags de marcação que funcionam como 

etiquetas que classificam a categoria dessas fotos. 

 

# ? ! @ 
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5- Uma criança que mora no Rio Grande do Sul fez um cartaz para incentivar as pessoas a 

ficarem em casa. Sua atitude estimulou outras crianças a fazerem a mesma coisa! Leia um 

trecho da notícia: 

 

“(...)Um arco-íris e uma frase de incentivo estão dando o que falar em Passo Fundo, na Região 

Norte do Rio Grande do Sul. O autor é Benício Ferreiro Bertolini, de 7 anos. 

"Eu fiz esse cartaz do arco-íris pra todo mundo saber que tem que ficar em casa, porque 

quando o coronavírus chegar ele vai ver que não tem ninguém na rua passeando e daí ele vai 

embora, porque não tem ninguém pra ele pegar", diz. 

Isolados em casa desde que as aulas de Benício foram suspensas, na última segunda-feira 

(16), a mãe Danúbia Ferreira Bertolini conta que no último sábado (21), estava pintando com 

o filho, quando recebeu uma mensagem de uma amiga que mora no Canadá. 

"Ela me mandou uma foto de uma criança no exterior com um arco-íris na janela. O mundo 

inteiro está em casa. Mostrei para o Benício e ele amou a ideia", conta. (...)” 

 
 

Fonte: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/03/23/crianca-faz-cartaz-para-incentivar-pessoas-em-

passo-fundo-fique-em-casa-a-tempestade-vai-passar.ghtml Acesso em 13/05/2020. 

 

6- Que tal criar você também um cartaz bem colorido e fixar em um local onde outras pessoas 

possam ver? Utilize materiais que tiver em sua casa, como caixas de papelão ou folha sulfite. 

Se possível tire uma foto e compartilhe com seus amigos! 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/03/23/crianca-faz-cartaz-para-incentivar-pessoas-em-passo-fundo-fique-em-casa-a-tempestade-vai-passar.ghtml%20Acesso%20em%2013/05/2020
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/03/23/crianca-faz-cartaz-para-incentivar-pessoas-em-passo-fundo-fique-em-casa-a-tempestade-vai-passar.ghtml%20Acesso%20em%2013/05/2020
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7- Relacione a ilustração à explicação correspondente: 

 

  

  

  

 
 

Fonte: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-Coronavirus.pdf Acesso em 13/05/2020 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-Coronavirus.pdf%20acesso%20em%2013/05/2020

