
 
 

Ano Letivo: 2020  Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma: 5 º ano  Semana: 21/05 a 27/05/2020 Carga horária:5 aulas 
 

Componente Curricular Central: 
Língua Portuguesa  
   

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s):  

Professoras: Terezinha Rosicleia 
Kamienski - Elenir Correia Fabiana de 
Fatima Rossa 
Sara Moreira Albiero 

Tema da Aula:Interpretação textual, leitura e escrita. Atividades de pontuação e ordem alfabética.  

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 
1.Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de 
seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

Objetos de Conhecimento: Produção textual 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador):      
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.   
(EF35LP12) - Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. 
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia,textos instrucional de regras de jogo, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções, do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 
(EF05LP19) – Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em 
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista 
diferentes. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno, lápis, caneta, borracha, lápis de cor 

Referencial:Atividades retirada da internet. Disponível em: 
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-violeta-e-o-beija-flor-4o-ou-5o-ano/ 
Site disponível em: https://www.soescola.com/2017/03/atividades-com-ordem-alfabetica.html 
Atividades realizadas pelo professor responsável.  

Avaliação: Será avaliada posteriormente, conforme o retorno das aulas.  

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 
 
 
01) Atividade 
 
Ler e interpretar o texto, copiar no caderno.  



 

 
 
 
 
02)  Atividade 
 
Vamos produzir um texto com dez linhas no mínimo sobre futebol.  
 
03)  Atividade  



 
 
 Alunos que irão formar times de futebol. Vamos colocar em ordem alfabética.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04)  Atividade 
 
Pontuar e copiar no caderno o texto o pulo do gato.  



 
 

 
 

 


