
                                                                     

  

 

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

 
AULAS DA SEMANA DE 10 A 14/ 08/ 2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
Conteúdos:  
- Gêneros textuais: Narrativo e entrevista. 
 
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. 

 (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados 
de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 
Videoaulas:  

 Vídeo – “Criando texto”: Entrevista – p. 25 e 26 (link da aula gravada será 
disponibilizado após aula on-line pela plataforma Zoom).                              

 

Atividades:  
 
1ª aula –  
- Em nossa aula on-line pela plataforma Zoom, leremos “Criando texto”: Entrevista – p. 25 e 26 
e selecionaremos as perguntas que serão feitas ao entrevistado. 
- Projeto Ciranda de livro: o aluno deverá continuar a sua produção de texto na plataforma 
Ciranda de Livro e as suas ilustrações.  
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Caderno de português; 
                                           - Internet. 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora Thaís Quarta-feira às 10h30 

5º ano B – Professora Ana Néri Quarta-feira às 10h45 

5º ano C – Professora Cassia Quarta-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!!! 
 


