
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 12ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 13/07/2020 A 17/07/2020 

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

Atividade de fixação: ditongo e hiato; pronome possessivo; pronome de 
tratamento. 

Avaliação on-line 2º bimestre 
 
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. 
 
 

Videoaula:  
 

• As aulas serão gravadas na aula on-line pela plataforma Zoom. 
 

1ª e 2ª aula:  
 

• Registro de aprendizagem  

• Realize os exercícios das páginas 180 a 182. A correção das atividades será realizada 
durante nosso encontro on-line na plataforma Zoom. 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

                                    
3ª e 4ª aula:  
 

• Atividade de fixação: ditongo e hiato; pronome possessivo; pronome de tratamento. 

• Acesse a plataforma Zoom para realização das atividades de fixação.  
 

Recursos para a aula: - Videoaula 1; 
- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
 



                                                                     

  

 
 
Dia 16/07/2020 

• Avaliação on-line 2º bimestre – 5º ano – Língua Portuguesa 

• Acessem o formulário e siga as orientações de seu professor quanto à realização da 
avaliação. A prova terá valor de até 10,0 pontos e após o horário de encerramento, o 
formulário da avaliação ficará indisponível. 
 

Recursos para a aula: - Videoaula 2; 
- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Encontro(s) on-line:  

5º ano A – Professora Thaís Sexta-feira às 10h30 

5º ano B – Professora Ana Neri Segunda-feira às 
10h45 

Quinta-feira às 
9h30 

Sexta-feira às 
9h30 

5º ano C – Professora Cassia Segunda-feira às 
16h00 

Quinta-feira às 
16h00 

Sexta-feira às 
17h00 

 
                                                    

Orientações: Separe os materiais necessários e  acompanhe a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classsroom). 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


