
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 31ª SEMANA – 5º ANO – PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
AULAS DA SEMANA DE 23/ 11 A 27/ 11/ 2020 

 
Professoras: Ana Néri, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
Conteúdos:  
- Paródia (apresentação); 
- Avaliação On-line do 4o bimestre. 
 
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. 
 

 
Atividades:  
1ª aula – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, os alunos (separados em grupos) 
apresentarão a paródia produzida p. 155.  
- No dia 24/11, terça-feira, acessar pelo Classroom ou pelo Apoio aos Pais a Avaliação On-line 
do 4o bimestre – 5o ano – Produção Textual e realizá-la por meio do link de formulário que 
será disponibilizado às 7h30. Durante o período de aula pela sala de aula virtual do Google 
(Classroom), a professora da turma ficará disponível na plataforma para esclarecimentos de 
dúvidas sobre a prova. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de Língua Portuguesa; 
                                      - Caderno de produção textual;  
                                      - Internet. 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora Thaís Segunda-feira às 7h30 

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!!! 
 
 


