
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 7ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 08 A 12/ 06/ 2020 
 
Professoras: Thaís, Anna e Cássia. 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos:  
Unidade 2 - O nosso planeta precisa de cuidados p. 88 e 89 - Leitura 
1ª e 2ª aulas  
        Capítulo 1 – O planeta pede socorro! P. 90 a 93 - Leitura do texto (ao vivo ou via vídeo) 
                       
        Lição de Casa:  
        Três Rs – p. 94 a 99. (respostas pessoais sobre o lixo em casa) 
         
3ª Aula: Correção da Lição de Casa 94 a 99. (Correção via vídeo) 
       
 
                                    
Habilidades: (EF02LP18) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais, em ilustração de história em quadrinhos ou tira. 
* (EF02LP15) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esferas da 
vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem 
se destinam. 
* (EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto. 
* (EF02LP24) Criar cartazes simples, utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e 
visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero textual, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
* (EF02LP06) Identificar finalidades da interação oral, em diferentes contextos comunicativos 
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 
* (EF02LP13) Buscar e selecionar textos em diferentes fontes (incluindo ambientes virtuais) 
para realizar pesquisas escolares. 
* (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. 
 
Videoaulas: Primeira parte: p. 90 a 95                https://youtu.be/e3WLsbO4FL8 
                    Segunda parte: p. 96 a 99                 https://youtu.be/257nXniIjoY 
 
 
                      
Vídeos complementares: Os três Rs https://www.youtube.com/watch?v=2CgvahgHWiE 
 
 
 

https://youtu.be/e3WLsbO4FL8
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https://www.youtube.com/watch?v=2CgvahgHWiE


                                                                     

  

 
 
 
 
Atividade: 

 Trabalho de Pesquisa p. 98 – Usando o Encarte 1 do material de apoio.  
 
 

 
 
Recursos para a aula: - Vídeo completar com leitura e correção; 
                                      - Vídeo complementar Pequenos Cientistas – Os três Rs. 

                                 - Livro didático SME de Língua Portuguesa. 
                       

                                           

 Encontro (s) online:  
5º ano A: Das 10h30 às 12h00. 
5º ano B: Segunda a quinta-feira das 10h30min às 12h00/ sexta-feira às 11h10min 
5º ano C: Às 17h00 
                                    
 

 O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, 
pelo professor, na sala virtual Classroom.  

 
 
Orientações:  
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


