
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 8ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/06/2020 A 19/06/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Registro de aprendizagem 

Capítulo 2 – Lendo o texto 1: O passeio de Pollyanna 
Conhecendo as palavras 
Entendendo o texto 
 

Habilidades:  
 

• (EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com 
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de 
determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos 
utilizados na linguagem usual. 

 

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

• (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

 
Videoaulas:  
 

• Vídeo 1 da 3ª e 4ª aula – Capítulo 2 – Lendo o texto 1: O passeio de Pollyanna/ 
Conhecendo as palavras (Livro didático – p. 130 e 134) - Disponível  em: 

https://drive.google.com/file/d/1UQgt35PhoU3LEUwYRODdDUVtjtjnuJuc/view?usp=sharing  
                      

• Vídeo 2 da 5ª e 6ª aula – Entendendo o texto (Livro didático – p. 135 e 137) - Disponível 
em:   

https://drive.google.com/file/d/1UIgp1AYnnEzVaDq5lH5ApUEfMKWM0ms-/view?usp=sharing  
  
1ª e 2ª aula:  
 

• Registro de aprendizagem  

• Realize as atividades propostas nas páginas 127, 128 e 129 do livro didático SME de 
Língua Portuguesa. O gabarito será disponibilizado e poderá ser visualizado na ultima 
aula da semana. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

                                       

https://drive.google.com/file/d/1UQgt35PhoU3LEUwYRODdDUVtjtjnuJuc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIgp1AYnnEzVaDq5lH5ApUEfMKWM0ms-/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
3ª e 4ª aula:  
 

• Capítulo 2 – Lendo o texto 1: O passeio de Pollyanna 

• Conhecendo as palavras 

• Assista à videoaula e realize a leitura e as atividades propostas nas páginas 130, 131, 
132, 133 e 134 do livro didático SME de Língua Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Vídeo 1; 

- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever; 

 
5ª e 6ª aula: 
 

• Entendendo o texto 

• Assista à videoaula e realize as atividades propostas nas páginas 135, 136 e 137 do 
livro didático SME de Língua Portuguesa. 

• Em seguida, acesse o gabarito do registro de aprendizagem – p. 127 a 129 e faça a 
correção necessária. Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/10OOnQWzabd72thbNIGlEn677WodzLt3k/view?usp=sharing  
 

Recursos para a aula: - Vídeo 2; 
- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever; 
- Gabarito. 

 
Encontro (s) online:  

• Segunda-feira, dia 08/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano 
C: às 17h00min. 

• Terça-feira, dia 09/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Quarta-feira, dia 10/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Quinta-feira, dia 11/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

• Sexta-feira, dia 12/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 

                                                    
Orientações: Separe os materiais necessários, assista às videoaulas e realize as atividade 
propostas nos vídeos. Sempre que for necessário, pause os vídeos para acompanhar as 
aulas. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 

https://drive.google.com/file/d/10OOnQWzabd72thbNIGlEn677WodzLt3k/view?usp=sharing

