
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – 5º ANO – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/09 A 18/ 09/ 2020 

 
Professoras: Ana Néri, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
- Poema e interpretação 
- Verbo: pessoa: 1ª, 2ª e 3ª pessoa do singular e do plural/ tempo verbal/ forma nominal; 
- Substantivos concretos e abstratos 
- Sinônimo e antônimo 
- Tonicidade: oxítona, paroxítona e proparoxítona 
- Regras de acentuação 
- Grau do adjetivo 
 
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. 

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

 (EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e 
separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia). 

 (EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades 
aos substantivos. 

 (EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas. 

 EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos 
terminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não 
de s. 

 
 



                                                                     

  

 

 (EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -
i(s), -l, -r, -ão(s). 

 (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 (EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de 
adjetivos para comparar qualidades e quantidades. 
 

 
Atividades:  
1ª e 2ª aulas – Copiar no caderno as atividades de fixação disponibilizadas no anexo 1 para 
revermos conteúdos estudados. Em nossa aula on-line, realizaremos coletivamente a 
correção.  
 
TAREFA:  
Estudar para a avaliação do 3º bimestre = Páginas 6 a 99 + caderno:  
Unidade 3 – Vivendo mudanças  
- Poema e interpretação; 
- Verbo: pessoa - 1ª, 2ª e 3ª pessoa do singular e do plural/ tempo verbal: presente, pretérito 
perfeito e futuro do presente/ forma nominal: infinitivo, particípio e gerúndio; 
- Adjetivo; 
- Substantivos concretos e abstratos; 
- Sinônimo e antônimo; 
- Uso do trás, traz e atrás; 
- Tonicidade: oxítona, paroxítona e proparoxítona e separação de sílabas; 
- Regras de acentuação; 
- Grau do adjetivo; 
- Uso de cesta, sexta ou sexta-feira; 
- Uso de afins ou a fim. 
 
Recursos para as aulas: - Internet; 
                                           - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Caderno de português. 
                  
                         
3ª e 4ª aulas – Aulas disponibilizadas para possíveis correções pendentes ou para 
esclarecimentos de dúvidas. 
 
Recursos para as aulas: - Internet; 
                                           - Livro SME de língua portuguesa; 
                                           - Caderno de português. 
 
5ª e 6ª aulas – No dia 18/09, sexta-feira, acessar pelo Classroom ou pelo Apoio aos Pais a 
Avaliação On-line do 3º bimestre – 5º ano – Português e realizá-la por meio do link de formulário 
que será disponibilizado às 7h30. Durante o período de aula pela sala de aula virtual do Google 
(Classroom), a professora da turma ficará disponível na plataforma para esclarecimentos de 
dúvidas sobre a prova.   
 
Recursos para as aulas: - 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   

 

                                      ATIVIDADE DOMICILIAR – 5º ANO 
 

PORTUGUÊS – Exercícios de fixação (caderno) 
 

 

    Copiar no caderno as atividades disponibilizadas abaixo. Em nossa aula on-line, 
realizaremos coletivamente a correção. 
 
C. P. B., ___/___/ 2020. 
 
1 - Complete o poema com palavras que rimam. 
 
 

O palhaço Espinafre 
 
Espinafre é um palhaço __________________________ 
 

E bem __________________________. 
 
 

Com sua cabeleira __________________________ 
 

Ele encanta a criançada. 
 
Gosta de usar roupas __________________________ 
 

E tem um sorriso bem __________________________. 
 
Com suas brincadeiras traz diversão 
E muita emoção. 
 
 

Espinafre é o seu nome 
 

Porque ele é muito __________________________. 
Texto adaptado para esta atividade. 

 
a) As palavras que você completou o poema são: 
 

(   ) substantivos.    (   ) verbos.     (   ) adjetivos. 
 
 

b) A palavra “traz” no texto está em qual tempo verbal? E em qual pessoa?______________ 

___________________________________________________________________________ 

 
c) Qual o infinitivo do verbo traz? ____________________________ 
 
d) E o gerúndio? ____________________________ 
 
 



                                                                     

  

 
e) Copie do texto:  
 

a) Um substantivo concreto = 
b) Um substantivo abstrato =  

 
f) Qual é o antônimo de alegria? ____________________________  
 
2 – Separe as sílabas das palavras abaixo, circule a sílaba tônica e classifique-a: 
 
a) carinho =  
b) diversão = 
c) fantasia = 
d) escorregador = 
e) matemática =  
f) raquete =  
g) oxítona =  
h) cafezal = 
i) bola =  
 
 
Vamos relembrar as regras de acentuação!! 
 
Oxítonas que têm acento são terminadas em a(s), e(s), o(s), em, ens.  
Ex.: café 
 
Paroxítonas que não têm acento são terminadas em a(s), e(s), o(s), em, ens, exceto 
paroxítonas que formam hiato com “i” e “u” têm acento. 
Ex.: metade / saúde, raízes 
 
Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
Ex.: pássaro 
 
 
3 – Acentue corretamente somente as palavras que devem ser acentuadas. Lembra-se das 
regras. 
 

bone farol jabuti orgao 

fuba calor urubu espinafre 

ordem forum virus Amazonica 

xerox parabens espelho abobora 

lampada rapido animo possivel 

vitima japones etica maio 

triangulo regua croche oculos 

mesa dificil facil panico 
 



                                                                     

  

 
4 – Observe as palavras destacadas na frase e marque a resposta certa. 
 

Em minha opinião, o palhaço Espinafre é o mais engraçado de todos. 
 
(    ) Trata-se de um superlativo relativo de inferioridade. 
(    ) Trata-se de um comparativo de superioridade. 
(    ) Trata-se de um superlativo absoluto sintético. 
(    ) Trata-se de um superlativo relativo de superioridade. 
 
 
5 – Dê os superlativos absolutos sintéticos dos adjetivos simples abaixo: 
 
a) triste =  
b) fácil = 
c) bom = 
d) amiga =  
 
 
 


