
 

 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - 4º Bimestre - Ens. Fundam. I - 5º ano 2019 

Disciplina: Língua Portuguesa          Profa: Edna A. Mendonça              Período bimestral:21/out a 13 de dez 

Aulas/Período Conteúdo/Assunto Habilidades 
Procedimentos Didáticos/ 

Estratégias 

 

Recursos pedagógicos 

 
 
 
 

Módulos  
13 e 14   

 
Aulas 109 a 125 

 

 
 Gêneros textuais: 

crônica de humor, poema, 
biografia, reportagem, tira, 
meme, música, narrativas, 
entre outros. 
 

 Gramática:  
substantivos, artigos, 
adjetivos, pronomes,  
verbos, advérbios, 
interjeições. 

 Estudo da língua: 
Acentuação/ Pontuação 
Ortografia: emprego de x, 
sc, ss, z, rr e r, ss e s;  
terminações  am/ão 

 
 Ler e entender 

narrativa  

humorística, texto 

instrucional, poema, 

entre outros gêneros. 

 Identificar sentidos 

específicos 

assumidos por 

palavras em 

diferentes contextos 

de uso ou gêneros 

textuais. 

 Perceber a 

importância do 

 
 Leitura compartilhada e 

análise do significado de 

palavras desconhecidas. 

 Interpretação oral e escrita. 

 Gincanas/Quiz/Testes 

 Produzir textos de 

diferentes gêneros.  

 Atividades para revisão dos 

textos produzidos. 

 Leitura compartilhada dos 

textos produzidos. 

 
 

 
 Livro Anglo: pp.7 a 41 
 Vídeos pedagógicos 
 Textos e atividades 

complementares 
 Dicionário - uso diário 
 Livros de Literatura -coleção 

Para gostar de ler; entre 
outros livros de Literatura 
retirados na Biblioteca do 
CEOP, ou na Biblioteca 
Pública de Ouro Preto e/ou 
da biblioteca pessoal de 
cada família.  
 
 

  



 
 
  

contexto na 

identificação do 

sentido das palavras. 

  Aprimorar a leitura 
expressiva e 
conhecimentos 
ortográficos. 

 Redigir com caligrafia 
legível, empregando 
conhecimentos 
linguísticos e 
gramaticais. 
. 

 
 

Módulos 
15 e 16 

 
Aulas 126 a 144 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 Gêneros textuais: 

biografia, textos 
humorísticos, textos 
instrucionais, 
narrativas, poemas, 
entre outros. 

 Classes gramaticais: 
interjeição, pronomes, 
substantivos, 
adjetivos, artigos, 
verbos, advérbios 
 

 Ortografia: sufixos -al, 
-ança, -oso e –agem; 
esa e eza; e revisão 
do que foi visto nos 
módulos anteriores.  

 
 Ler e interpretar 

textos de diferentes 
gêneros. 

 Perceber os vários 
sentidos das 
palavras em 
diferentes contextos. 

 Perceber elementos 
responsáveis pelo 
humor em anedotas. 

  Entender o conceito 
de concordância 
nominal e verbal. 

 Redigir aplicando 
conhecimentos 
linguísticos e 
gramaticais. 

 
 

 

 Aula invertida: revisão de 
conteúdo. 

 Praticar leitura 
compartilhada, com 
variações de entonação.  

 Jogos de leitura, 
interpretação e escrita. 

 Atividades variadas de 
escrita para reforçar a 
importância do uso da 
pontuação no texto.  

 Gincana para fixação de 
diferentes conteúdos. 

 Jogral. 
 Testes e diferentes 

atividades avaliativas orais, 
escritas, individuais, 
coletivas.. 
 

 

 Livro Anglo pp: 42 a 88 
 Dicionário – uso diário 
 Projetor multimídia: para 

fotos, vídeos, power point, 
etc. 
 
 

 Prova Anglo: 6/ novembro  
Módulos 12 a 17 
(livros 3 e 4) 

 
 Sábado Cultural: 9/11 

Mostra Multiprojetos 
   Tema: O papel da Mulher e o 
processo de escravidão no 
passado e ainda nos dias 
atuais. 



Observações:  
 

 O planejamento poderá sofrer algumas modificações ao longo do bimestre, quando a professora, juntamente com a 
coordenação pedagógica, entender que as mesmas irão favorecer o melhor desempenho dos alunos.  

 O livro de Literatura comum para todo o grupo do 5º ano, adotado para o 4º bimestre é: “O Menino do Dedo Verde – 
Maurice Druon- Ed. José Olympio 

 As visitas à Biblioteca do CEOP são livres e espontâneas: todas as vezes que o aluno desejar, ao longo da semana. 
Além disso, está agendada uma visita todas as sextas-feiras, às 16 horas, com a professora e os colegas e/ou individualmente. 

 

 

 


