
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ONLINE - 2ª SEMANA - 5º ANO A/B/C –  PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE  30 de Março  a 2 de Abril 2020 
 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  

 Estudando as palavras: Emprego de para eu e para mim. 

 Jogando a Aprendendo – Circular os substantivos do quadro; destacar o Encarte 1 do 
Material de Apoio e seguir as instruções. 

 Registro de Aprendizagem p. 67 

 No caderno: Registro de Aprendizagem p. 69 – Pesquisa – seguir orientação do livro. 
 

 
 

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. 
(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. 
 
Vídeo complementar: 
 
 Vídeo aula:  
 
1ª e 2ª Aulas -. 

 Estudando as palavras: Emprego de para eu e para mim p. 63 e 64. 
https://drive.google.com/open?id=1WGerKAJQh1_0j5gcX0hCMoxwSlme8PJs 

 

https://drive.google.com/open?id=1WGerKAJQh1_0j5gcX0hCMoxwSlme8PJs


                                                                     

  

 
 
 
 
3ª e 4ª Aulas –  

 P.66 – Jogando a Aprendendo – Circular os substantivos do quadro; destacar o Encarte 
1 do Material de Apoio e seguir as instruções. 

 
 
5ª Aula – 
 

 Registro de Aprendizagem p. 67 

 Tarefa no caderno: Registro de Aprendizagem p. 69 – Pesquisa – seguir orientação do 
livro. 

 
 
Atividade  1: Tarefa no caderno: Registro de Aprendizagem p. 69 – Pesquisa – seguir 
orientação do livro. 
 
 
 
Recursos para as aulas: Material do SME 
                                          Vídeo 
                                           Internet 
                       
                                           
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! 
 


