
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 25ª SEMANA – 5º ANO – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/ 10 A 16/ 10/ 2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
- Poema: Texto e interpretação; 
- Significado de palavras (uso do dicionário); 
- Construção de texto narrativo por meio de objetos e/ ou imagens. 
 
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. 

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

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

 (EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de 
modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, 
expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios etc.). 

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

 (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as 
informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas. 
 

 
Atividades:  
 
1ª e 2ª aulas – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, estudaremos sobre o gênero 
textual poema, realizaremos a interpretação do texto e procuraremos no dicionário o 
significado de algumas palavras – p. 139 a 143. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Dicionário; 
                                           - Internet. 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
3ª e 4ª aulas – Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, continuaremos com a 
interpretação do poema p. 144 a 147 (até o exercício 6) e realizaremos uma produção de texto 
coletiva com o uso de imagens e/ ou objetos apresentados pela professora. 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Internet. 
  
 
Encontro(s) on-line:  

5º ano A – Professora Thaís 2ª feira 
 7h30 às 8h30 

4ª feira  
7h30 às 8h30 

6ª feira 
7h30 às 8h30 

5º ano B – Professora Ana Neri 2ª feira 
 8h30 às 9h20 

5ª feira  
7h30 às 8h30 

6ª feira 
7h30 às 9h30 

5º ano C – Professora Cassia 2ª feira 
 13h15 às 14h50 

5ª feira  
13h15 às 14h10 

6ª feira 
14h50 às 15h30 

 
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 
 
Em seu caderno, copie ou recorte e cole o quadro de advérbios abaixo: 
 



                                                                     

  

 
 
 
 


