
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ONLINE - 3ª SEMANA - 5º ANO A/B/C –   
PRODUÇÃO DE TEXTO 

 
AULAS DA SEMANA DE 06 a 10 de Abril -  2020 

 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia. 
 
Área do conhecimento: Produção de Texto 
 
Conteúdos:  

Escrita em diário.  
 

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.  

 (EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, 
sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

 (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 
 
 
Vídeo complementar: https://g.co/arts/RY3iv552mcN8Jw1m7 
 
 Vídeo aula:  
 
1ª Aula 
 
Acesse o link (caso a página abra em inglês, clique em traduzir) e faça uma visita ao museu 
de Anne Frank. Lá, você conhecerá a casa que Anne morou e fotos do esconderijo que ela e 
sua família ficaram. Após essa visita, escreva nos comentários da atividade na sala virtual 
(classroom) como foi esse passeio virtual. 
 
 
Atividade  1: Apreciação sobre a visita ao Museu Anne Frank – Bate papo no Zoom. 
 
 
 
Recursos para as aulas: Material do SME 
                                          Vídeo 
                                           Internet 
 
 

https://g.co/arts/RY3iv552mcN8Jw1m7


                                                                     

  

 
                       
                                           
Encontro (s) online:  
 

 Terça-feira:  
5º ano B às 10h45min  

 Quinta-feira:  
5º ano A às 10h30min 
5º ano C às 17h 
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, 
pelo professor, na sala virtual Classroom. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 


