
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 23ª SEMANA – 5º ANO – PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
AULAS DA SEMANA DE 28/ 09 A 02/ 10/ 2020 

 
Professoras: Ana Néri, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
Conteúdos:  
BNCC +: 
- Vlog; 
- Fake News. 
 
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. 

 (EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre 
produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), 
com base em conhecimentos sobre os mesmos. 

 (EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de 
brinquedo se livros de literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas 
digitais em áudio ou vídeo. 

 (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou 
livros de literatura infantil, a formatação própria desses textos (apresentação e 
avaliação do produto). 

 (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.  

 (EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes 
mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê. 

 (EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de 
interesse da turma, a partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na 
internet, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 (EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base 
em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, 
respeitando pontos de vista diferentes. 

 (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias 
simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 



                                                                     

  

 
 
Atividades:  
 
1ª aula – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, conversaremos sobre fake news e 
realizaremos a atividade 3 do Livro BNCC + p. 34 e p.35.  
 
TAREFA: Conforme estudamos sobre vlog, o aluno deverá escolher um produto (objeto) de 
sua casa e fazer um vídeo comentando sobre o produto e expressando a sua opinião a 
respeito dele. Na próxima aula on-line pela plataforma Zoom, os alunos apresentarão no 
compartilhamento de tela o seu vídeo já pronto.  
 
Recursos para as aulas: - Livro BNCC +; 
                                      - Internet; 
                                      - Câmera/ celular.  
 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora Thaís Segunda-feira às 8h30 

5º ano B – Professora Ana Néri Quarta-feira às 9h30 

5º ano C – Professora Cássia Quarta-feira às 14h50 

                                                    
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!!! 
 
 


