
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

AULAS DA SEMANA DE 22/06/2020 A 26/06/2020 
 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
Conteúdos: Gênero textual contemplado - depoimento 
 
Habilidades:  
 
 

• (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

 

• (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos 
em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo 
com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
 

• (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 
 

• (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: 
enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 
discurso direto. 
 

 
1ª e 2ª aula:  
 

• Criando texto: Depoimento 

• Siga às orientações propostas na página 145 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa e escreva em seu caderno de Português o seu depoimento. Em nosso 
encontro on-line no Zoom, você fará a leitura do depoimento. 
 

Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Caderno de Português. 

                                       
Encontro (s) online:  
 

• Segunda-feira, dia 08/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano 
C: às 17h00min. 
 

• Terça-feira, dia 09/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 



                                                                     

  

 
 

• Quarta-feira, dia 10/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Quinta-feira, dia 11/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Sexta-feira, dia 12/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

                                                    
 
Orientações: Separe os materiais necessários, assista à videoaula e realize a atividade 
proposta no vídeo. Sempre que for necessário, pause o vídeo para acompanhar a aula. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


