
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 5º ANO – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08 A 04/ 09/ 2020 

 
Professoras: Ana Néri, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
- Texto e interpretação – gêneros textuais: Poema, história em quadrinhos, sinopse de filme, 
crônica e entrevista; 
- Onomatopeia; 
- Significado de palavras; 
- Grau do adjetivo; 
- Sinônimos e antônimos; 
- Afim e afim. 
 
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. 

 (EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre 
produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), 
com base em conhecimentos sobre os mesmos. 

 (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando 
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias). 

 (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e 
contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e 
composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de 
jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração. 

 (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções 
na oração: agente, ação, objeto da ação. 

 
 



                                                                     

  

 
 

 (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como 
contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

 (EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e 
separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia). 

 (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, 
reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta. 

 (EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de 
adjetivos para comparar qualidades e quantidades. 

 
Videoaulas:  
Vídeo 1 – Texto 2 – Crônica: “Meninos e gibis” p. 78 a 82  – Link: 
https://www.loom.com/share/9560a68b500f4052abb91e666020c249 
 
Vídeo 2 - “Entendendo o texto” p. 83 a 86 – Link: 
https://www.loom.com/share/e52deaebbc7e447da71e389b2ae33a9a 
 
Vídeo 3 - “a fim” e “afim” p. 94 a 96 – Link: 
https://www.loom.com/share/2b9894d8f2af4b62b7433f85653c16f6 
 
 
Atividades:  
 
1ª e 2ª aulas – Acesse anexo 1 para conferir as suas respostas referentes às p. 75 a 77. 
- Assista às videoaulas para acompanhar a leitura, as explicações, realizar as atividades 
propostas e as correções referentes ao texto 2 – Crônica: “Meninos e gibis” p. 78 a 82 
(vídeo 1) e “Entendendo o texto” p. 83 a 86 (vídeo 2). 
TAREFA: Continuar a leitura do livro paradidático Planeta Corpo, escrito por Silvia Zatz. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                      - Internet; 
                                      - Caderno de português. 
                  
                         
3ª e 4ª aulas – Leia o texto e a entrevista da p. 87 e 88, depois interprete o que foi lido 
respondendo os exercícios da p. 89.  
- Em nossa aula on-line realizaremos a correção da p. 89 e estudaremos o grau do adjetivo p. 
91 a 93.  
TAREFA: Continuar a leitura do livro paradidático Planeta Corpo, escrito por Silvia Zatz. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                      - Internet. 
 
 
 
 
 
 

https://www.loom.com/share/9560a68b500f4052abb91e666020c249
https://www.loom.com/share/e52deaebbc7e447da71e389b2ae33a9a
https://www.loom.com/share/2b9894d8f2af4b62b7433f85653c16f6
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03bABV14cqj6oNSLMcXLgcgYJPrAQ:1598234619335&q=Silvia+Zatz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQurMhLN09T4gbxjAyTzC3KKrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcgdn5pRlJipEJZZU7WBlBACn8s7PTAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjo74L237LrAhVpIrkGHYAdBnIQmxMoATAQegQIERAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03bABV14cqj6oNSLMcXLgcgYJPrAQ:1598234619335&q=Silvia+Zatz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQurMhLN09T4gbxjAyTzC3KKrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcgdn5pRlJipEJZZU7WBlBACn8s7PTAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjo74L237LrAhVpIrkGHYAdBnIQmxMoATAQegQIERAD


                                                                     

  

 
 
5ª e 6ª aulas – Assista à videoaula (vídeo 3) para acompanhar a leitura, as explicações, 
realizar as atividades propostas e as correções referentes ao uso de “a fim” e “afim” p. 94 
a 96. 
 - Realizar o “Registro de Aprendizagem” p. 98 e 99. Em nossa aula on-line pela plataforma 
Zoom, realizaremos a correção. 
TAREFA: Continuar a leitura do livro paradidático Planeta Corpo, escrito por Silvia Zatz. 
 
Recursos para a aula: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                   - Internet. 
 
 
Encontro(s) on-line:  

5º ano A – Professora Thaís Sexta-feira às 10h15 

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 

 
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 e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
ANEXO 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03bABV14cqj6oNSLMcXLgcgYJPrAQ:1598234619335&q=Silvia+Zatz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQurMhLN09T4gbxjAyTzC3KKrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcgdn5pRlJipEJZZU7WBlBACn8s7PTAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjo74L237LrAhVpIrkGHYAdBnIQmxMoATAQegQIERAD


                                                                     

  

 
 

 

                                                              ATIVIDADE DOMICILIAR – 5º ANO 
 

PORTUGUÊS – p. 75 a 77 do livro 2 do SME – GABARITO 
 

 

 
 



                                                                     

  

 



                                                                     

  

 

 
 

Obs.: Conversaremos sobre as respostas pessoais em nossa aula pela plataforma Zoom. 
 



                                                                     

  

 
 


