
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30ª SEMANA – 5º ANO – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 16 A 20/ 11/ 2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
-> Revisão: 
- Advérbio; 
- Ouve, houve/ Haja, aja; 
- Narrativa literária. 
-> Entrevista coletiva. 
 
Habilidades:  

 (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em 
seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções 
na oração: agente, ação, objeto da ação. 

 (EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de 
modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, 
expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios etc.). 

 (EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções 
adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

 (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e 
contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e 
composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de 
jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

 
Atividades:  
1ª e 2ª aulas – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, realizaremos no caderno de 
português uma revisão e exercícios de fixação sobre advérbios e o uso das palavras ouve, 
houve, aja e haja (ver anexo 1). Nesta aula, também selecionaremos perguntas para a 
entrevista coletiva com o autor Roniwalter Jatobá que será realizada no dia 18/11/2020 às 
10h.  
 
TAREFA: Ler o livro paradidático para este bimestre: Viagem ao outro lado do mundo, escrito 
por Roniwalter Jatobá. 
 



                                                                     

  

 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Caderno de língua portuguesa; 
                                           - Internet; 
                                               - Livro paradidático: Viagem ao outro lado do mundo, escrito por 
Roniwalter Jatobá. 
 
 
3ª e 4ª aulas – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, teremos a entrevista coletiva 
com o autor Roniwalter Jatobá que escreveu o livro paradidático “Viagem ao outro lado do 
mundo”. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                          - Caderno de língua portuguesa; 
                                          - Internet; 
                                              - Livro paradidático: Viagem ao outro lado do mundo, escrito por 
Roniwalter Jatobá. 
 
 
5ª e 6ª aulas – No caderno de produção textual realizar o registro do texto Narrativa Literária! 
(ver anexo 2) para rever as características deste gênero textual estudado neste bimestre. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                          - Caderno de produção textual; 
                                          - Internet. 
 
Encontro(s) on-line:  

5º ano A – Professora Thaís 2ª feira 
 7h30 às 8h30 

4ª feira  
7h30 às 8h30 

6ª feira 
7h30 às 8h30 

5º ano B – Professora Ana Neri 2ª feira 
 8h30 às 9h20 

5ª feira  
7h30 às 8h30 

6ª feira 
7h30 às 9h30 

5º ano C – Professora Cassia 2ª feira 
 13h15 às 14h50 

5ª feira  
13h15 às 14h10 

6ª feira 
14h50 às 15h30 

 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.                                                   
 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
ANEXO 1 –  Registrar no caderno de português. 
 
Colégio Presbiteriano do Brás. 
São Paulo, ____ de novembro de 2.020. 
 
 

Compare estas duas frases: 
 

1. Em boca fechada não entra mosquito. 
2. Em boca fechada entra mosquito. 

 
Qual a diferença entre elas? ___________________________ 

 
Ao ser colocada na frase a palavra “não”, ela modificou o verbo entrar, indicando uma 

negação. A palavra não é um advérbio de negação. 
Conheça outros advérbios e o que eles indicam: 

 

CIRCUNTÂNCIAS ADVÉRBIOS 

Lugar: 
aqui, ali, lá, cá, abaixo, acima, atrás, perto, longe, 
dentro, fora. 

Modo: 
assim, depressa, devagar, rapidamente, 
docemente. 

Intensidade: muito, pouco, bastante, mais, menos. 

Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente. 

Afirmação: sim, certamente. 

Negação: não. 

Tempo: já, agora, hoje, ontem, amanhã, depois. 

 
 

Complete: 
O advérbio é uma palavra que ________________ o verbo, indicando tempo, 

__________, __________, __________, __________, __________, e __________. 

 
Exercícios de fixação 
 
1 – Pinte os advérbios das frases abaixo. 
 

a) Ela jantou depois de tomar banho. 
b) Costumamos ir bastante ao teatro. 
c) O menino lia muito e não apresentava erros ortográficos nas atividades. 
d) A menina já sabia escrever.  
e) Carla conversava pouco.  



                                                                     

  

 
 
2 – Complete com os advérbios pedidos. 
 
a) Advérbio de lugar. 

A escola fica _________________ do mercadinho. 

O livro está _________________ da mesa. 

 

b) Advérbio de tempo. 

Fomos ao passeio  _________________. 

_________________ não tenho lição de casa. 

 

c) Advérbio de afirmação. 

_________________ farei a lição com capricho. 

 
 

3 – Escreva uma frase com advérbio de dúvida.  

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Ouve, houve, aja ou haja 
 
1 - Complete com ouve, houve, aja ou haja.  
 

a) _________________ uma grande festa na escola. 

b) Nos manteremos atentos para que _________________ maior rendimento escolar. 

c) Ele _________________ todas as explicações dadas pela professora. 

d) _________________ com bom-senso para que _________________ paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 
ANEXO 2 – Copiar no caderno de produção textual. 
 
Colégio Presbiteriano do Brás. 
São Paulo, ____ de novembro de 2.020. 
 

NARRATIVA LITERÁRIA! 
 

 Estudamos que o gênero textual narrativa literária possui: 
 
1 – Narrador; 
2 – Tempo; 
3 – Espaço; 
4 – Personagens; 
5 – Enredo (fatos da história: introdução, desenvolvimento e conclusão); 
6 – Discurso/ diálogo entre os personagens. 
 
Estrutura da narrativa 

 
 Os textos narrativos são estruturados em: 
 
-> Introdução: A introdução se refere à situação inicial da história; também é chamada de 
apresentação. É nesta parte que são apresentados os principais elementos da narração: 
tempo, espaço, personagens, parte do enredo e narrador. Ficamos sabendo quando, 
onde, com quem aconteceu a história e o que os personagens estavam fazendo. 
 
-> Desenvolvimento: Durante o desenvolvimento do enredo ocorrem conflitos, ou seja, 
acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, mudando a situação 
inicial. Ficamos sabendo o quê aconteceu (o problema) e como aconteceram os fatos para 
resolver o problema/ conflito. Nessa parte também ocorre o momento mais tenso e 
emocionante da história – o clímax. 
 
-> Conclusão: Também é chamada de desfecho, desenlace ou epílogo. A conclusão é 
parte na narração em que se resolvem os conflitos (positiva ou negativamente).  
 


