
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 01/06/2020 A 05/06/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Correção do registro de aprendizagem 

Unidade 2: Construindo relacionamentos: eu e os outros 
Lendo o texto 1: O principezinho e  a raposa 
Lendo o texto 2: Caminhada abre I Olimpíada Intergeracional 

 
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. 
 

• (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. 

 

• (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. 

 

• (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando 
narrativas em primeira e terceira pessoas. 

 

 
Videoaulas:  
 

• Vídeo da 1ª e 2ª aula – Unidade 2: Construindo relacionamentos: eu e os outros (Livro 
didático – p. 102 e 103) – Disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/13Kk4AJqmXAKN3AQ_V-gJHgm5oNAsrxhM/view?usp=sharing  
                      

• Vídeo da 3ª e 4ª aula – Lendo o texto 1: O principezinho e  a raposa  (Livro didático – p. 
104 a 111) - Disponível em:   

https://drive.google.com/file/d/1LdbbKCDdWA0VTD-viXAeBf0IvWdJI6kE/view?usp=sharing  
 

• Vídeo da 5ª e 6ª aula – Lendo o texto 2: Caminhada abre I Olimpíada Intergeracional 
(Livro didático – p. 112 a 117) – Disponível em:   

https://drive.google.com/file/d/13Kk4AJqmXAKN3AQ_V-gJHgm5oNAsrxhM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdbbKCDdWA0VTD-viXAeBf0IvWdJI6kE/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
https://drive.google.com/file/d/1LUlba0VmesZEroHTeIUcBqe3A5ES0Thp/view?usp=sharing  
 
 
Vídeos complementares: 
 

• O Pequeno Príncipe - Livro em áudio – Completo.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gncrYcyqxQc 

 
1ª e 2ª aula:  
 

• Correção do registro de aprendizagem – Anexo 1 

• Unidade 2: Construindo relacionamentos: eu e os outros 

• Atividade proposta nas páginas 96, 97, 102 e 103 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. 

 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 1; 

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

                                       
3ª e 4ª aula:  
 

• Lendo o texto 1: O principezinho e  a raposa  

• Atividade proposta nas páginas 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 do livro 
didático SME de Língua Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Videoaula 2; 

- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever; 
- Vídeo complementar: O Pequeno Príncipe - Livro em áudio – 

Completo. 
 
 
5ª e 6ª aula: 
 

• Lendo o texto 2: Caminhada abre I Olimpíada Intergeracional Brincadeira com palavras 

• Atividade proposta nas páginas 112, 113, 114, 115, 116 e 117 do livro didático SME de 
Língua Portuguesa. 
 

 
Recursos para a aula: - Videoaula 3; 

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

 
 

https://drive.google.com/file/d/1LUlba0VmesZEroHTeIUcBqe3A5ES0Thp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gncrYcyqxQc


                                                                     

  

 
 
Encontro (s) online:  

• Segunda-feira, dia 01/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano 
C: às 17h00min. 

• Terça-feira, dia 02/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Quarta-feira, dia 03/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Quinta-feira, dia 04/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Sexta-feira, dia 05/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

                                                    
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, 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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Anexo 1 
 

 

                                                           ATIVIDADE DOMICILIAR 
 

Registro de aprendizagem – p. 96 e 97 - GABARITO  
NOME: _____________________________________________________________________________ TURMA: ___________  

PROFESSOR(A): ____________________________DISCIPLINA:__Português_____ DATA: ____/ ______/ _______ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 

 
 
 

 
 



                                                                     

  

 
 

 


