
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 7ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 08/06/2020 A 12/06/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Conversando com outros textos: Doe um pouco de seu tempo 

Pronomes de tratamento  
Significados do verbo haver 
 

Habilidades:  
 

• (EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com 
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de 
determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos 
utilizados na linguagem usual. 

 

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

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

 
Videoaulas:  
 

• Vídeo da 3ª e 4ª aula – Pronomes de tratamento (Livro didático – p. 120 a 123) - 
Disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/1Q49sXL5quKiYM4ZeSkZqVDOhZl46k9wu/view?usp=sharing  
                      

• Vídeo da 3ª e 4ª aula – Significados do verbo haver (Livro didático – p. 124 e 125) - 
Disponível em:   

https://drive.google.com/file/d/1vlPJHRrW-AmMM3bEK8OatEKwzhW0Qsil/view?usp=sharing  
  
1ª e 2ª aula:  
 

• Conversando com outros textos: Doe um pouco de seu tempo 

• Observar a imagem e responder questões relacionadas a ela. 

• Atividade proposta na página 118 do livro didático SME de Língua Portuguesa. 
 
 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 
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3ª e 4ª aula:  
 

• Pronomes de tratamento 

• Atividade proposta nas páginas 120, 121, 122 e 123 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Videoaula 1; 

- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever; 

 
5ª e 6ª aula: 
 

• Significados do verbo haver 

• Atividade proposta nas páginas 124 e 125 do livro didático SME de Língua Portuguesa. 
 

 
Recursos para a aula: - Videoaula 2; 

- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
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 às videoaulas e realize as atividades 
propostas nos vídeos. 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!!! 
 
 


