
                                                                     

  

 

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/ 05/ 2020 A 29/ 05/ 2020 
 
Professoras: Ana, Cassia e Thaís 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Verbo 
                     Dígrafos 
                     Registro de aprendizagem 
 
Habilidades: (EF05LP05)  Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
* (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração. 
* (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia 
e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 
* (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso. 
 
Videoaulas: Vídeo da atividade 1 – Verbo (Livro didático – p. 88 a 92) – Disponível em:  
https://drive.google.com/open?id=1Ign91_h00WOwiDptA4nrQ7mT5IPKWaO6  
                      
Vídeo da atividade 2 – Dígrafos (Livro didático – p. 93 e 94) - Disponível em:   
https://drive.google.com/open?id=1GCqKH5LPldHCIinM5QXHyMS0Ij8ppiTp  
 
 
Atividade 1:  
 
● Verbo 

● Atividade proposta nas páginas 88, 89, 90, 91 e 92 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. 

 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 1 
                                 - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
                           - Borracha 
                                      - Lápis de escrever 
                                      - Lápis de cor 
 
 
Atividade 2:  
 
● Dígrafos – lh / nh/ ch / ss / rr / sc / xc 

● Atividade proposta nas páginas 93 e 94 do livro didático SME de Língua Portuguesa. 

https://drive.google.com/open?id=1Ign91_h00WOwiDptA4nrQ7mT5IPKWaO6
https://drive.google.com/open?id=1GCqKH5LPldHCIinM5QXHyMS0Ij8ppiTp


                                                                     

  

 
 
 
 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 2 
                                 - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
                                       - Borracha 
                                       - Lápis de escrever 
 
Atividade 3:  
 

● Registro de aprendizagem 

● Brincadeira com palavras 

● Atividade proposta nas páginas 40, 41 e 42 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. 

 
 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
                                       - Borracha 
                                       - Lápis de escrever 
 
 
Encontro (s) online: Terça-feira, dia 26/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 
10h30min, 5º ano C: às 17h00min. 
● Quarta-feira, dia 27/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Quinta-feira, dia 28/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Sexta-feira, dia 29/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
 
Orientações: Nas atividades 1, 2 e 3, separe os materiais necessários, assista às videoaulas 
e realize as atividade propostas nos . Sempre que for necessário, pause os vídeos para 
acompanhar as aulas. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 

 

 


