
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 16ª SEMANA – 5º ANO – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 10 A 14/ 08/ 2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
- Texto e interpretação – gêneros textuais: Texto narrativo, poema e entrevista; 
- Substantivos concreto e abstrato; 
- Emprego de trás, detrás, atrás, traz; 
 
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. 

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

 (EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais 
do modo indicativo. 

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

  (EF05LP07) Identificar, em textos,  o uso de conjunções e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. 

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

 
 
Videoaulas:  

 Vídeo 1 – Texto e interpretação: Entrevista p. 23 e 24 – Link: 
https://www.loom.com/share/fc7eb697760540de8427725bd9b52063?utm_medium=gif 

 Vídeo 2 – Registro de Aprendizagem p. 35 e 36 (link será disponibilizado).                             
Vídeo 3 - Texto e interpretação: “A descoberta do mundo” p. 37 a 45 (link será 
disponibilizado). 
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Atividades:  
 
1ª e 2ª aulas – Assista à videoaula (vídeo 1) para acompanhar as explicações, realizar as 
atividades propostas e as correções referentes ao Conversando com outros textos – 
entrevista p. 23 e 24.  
Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, estudaremos sobre os substantivos concreto e 
abstrato por meio da interpretação de um poema – p. 27 a 31.  
A correção coletiva será realizada e gravada durante a aula on-line pela plataforma Zoom (link 
será disponibilizado após a aula).  
Tarefa: Realizar a p. 31.  
 
Recursos para as aulas:  - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Internet; 
                                          
 
3ª e 4ª aulas – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, realizaremos a correção da 
tarefa referente à p. 31 e estudaremos o emprego de trás, detrás, atrás e traz p.32 a 33. 
A correção coletiva será realizada e gravada durante a aula on-line pela plataforma Zoom (link 
será disponibilizado após a aula).  
Tarefa: Realizar o Registro de Aprendizagem p. 35 e 36.  
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Internet. 
  
 
5ª e 6ª aulas – Assista à videoaula (vídeo 2) para realizar a correção do Registro de 
Aprendizagem p. 35 e 36.  
Assista à videoaula (vídeo 3) para acompanhar a leitura do texto “A descoberta do mundo”, 
as explicações, realizar a interpretação e as atividades propostas, assim como as 
correções referentes p. 37 a 45. 
 
Recursos para a aula: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                      - Internet. 
 
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 

 
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!!! 


