
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 22/06/2020 A 26/06/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Lendo o texto 2: Abastecimento de bondade / Vão-se os cremes, ficam os anéis... 

Conversando com outros textos 
Pronome possessivo 
Encontros vocálicos – ditongo e hiato 
 

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. 
 

• (EF05LP27) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema 
regulares e contextuais e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. 
 

• (EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição 
lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e 
articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), 
com nível suficiente de informatividade. 
 

• (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de 
recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro 
escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. 
 

• (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 
 

• (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: 
enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 
discurso direto. 
 



                                                                     

  

 
 
Videoaulas:  
 

• Vídeo 1 da 3ª e 4ª aula – Pronome possessivo (Livro didático – p. 146 e 147) - 
Disponível  em: 

 
 

• Vídeo 2 da 5ª e 6ª aula – Encontros vocálicos – ditongo e hiato (Livro didático – p. 148 a 
151) - Disponível em:   

  
  
1ª e 2ª aula:  
 

• Lendo o texto 2: Abastecimento de bondade / Vão-se os cremes, ficam os anéis... 

• Conversando com outros textos 

• Realize a leitura das páginas 138 e 139 que traz depoimentos que falam de algumas 
atitudes que são essenciais em nossos relacionamentos, em seguida, faça as 
atividades propostas nas páginas 140 a 144 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. A correção das atividades será realizada na ultima aula da semana, 
durante nosso encontro na plataforma Zoom. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

                                       
3ª e 4ª aula:  
 

• Pronome possessivo 

• Assista à videoaula e realize a leitura e as atividades propostas nas páginas 146 e 147 
do livro didático SME de Língua Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Vídeo 1; 

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

 
5ª e 6ª aula: 
 

• Encontros vocálicos – ditongo e hiato  

• Assista à videoaula e realize as atividades propostas nas páginas 148 a 151 do livro 
didático SME de Língua Portuguesa. 
 

Recursos para a aula: - Vídeo 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 atividade 
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!!! 


