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Ementa 

 

 A disciplina de Língua Portuguesa do 5º ano do Ensino Fundamental se destaca pelos 

conteúdos abaixo relacionados e suas especifificidades:  

 

Oralidade: retomada de estudo sobre os gêneros discursivos estudados no 4º 

ano, incluindo a estrutura das narrativas orais, debates,  entrevistas e diálogos.  

Leitura: Leitura de contos realistas, fantásticos, populares, de terror, de humor, 

psicológicos e de fadas; resenhas; textos de opinião; notícias; história em 

quadrinhos, charges; livros de imagens, poemas e diários.  

Escrita: o texto, o enunciado, o discurso, reescrita de textos que contemplem os 

gêneros lidos e estudados; texto informativo, descritivo e narrativo; escrita de 

poemas, resenhas, descrição e análise de imagens, cartas e entrevistas.  

Aspectos linguísticos, morfossintáticos e semânticos: funcionalidade e produção 

de sentidos nos gêneros propostos anteriormente, revisão dos critérios de seleção 

e das condições de uso de elementos linguísticos estudados no 4º ano. Pontuação. 

Variedade linguística da Língua Portuguesa. Relações semânticas entre palavras 

(sinônimos, antônimos, homônimos, hiperonímia e hiponímia), e textuais entre 

frases, períodos ou parágrafos (expressões conectoras, como: preposições, 

conjunções e locuções conjuntivas, advérbios e locuções adverbiais, pronomes). 

Ênfase em verbos (tempos verbais, algumas orações reduzidas – orações sem 

conjunção e com verbos nas formas nominal – gerúdio, infinitivo ou particípio). 

Padrões de textualidade (coesão e coerência). 
 

1 - Objetivos 

- Aprimorar o uso da língua materna, considerando a expressão oral e escrita.  

- Ler, compreender e interpretar textos dos diferentes gêneros discursivos especificados 

na ementa.  

- Reescrever textos diversas observando a coerência e estrutura dos diferentes gêneros.  

- Expressar-se de forma oral e escrita por meio de contos lidos, textos informativos,  

 



 

 

descritivos, narrativos e de opiniões, cartas, diários e resenhas.  

- Produzir textos individuais e coletivos.  

- Estruturar textos com padrões de textualidade: coesão e coerência.  
 

2 - Procedimentos Metodológicos  

Os gêneros discursivos serão trabalhados de modo a estabelecer dialogia com a 

realidade. As atividades serão realizadas em aulas presenciais em horários programados,  

organizadas por diversos procedimentos metodológicos, tais como:  

  

a) Leituras individuais e em grupo, resumo de textos, orientações para realização das 

produções escritas individuais e coletivas, interpretação de textos (orais e escritos), 

resumo e reescrita de textos; revisão de textos produzidos, apresentação de trabalhos, 

dramatização e outras técnicas de grupo.  

 

b) As leituras individuais e em grupo, referentes aos títulos dos livros indicados nas 

listas de materiais, farão parte da proposta “Clube de Leitura Interativa dos 5os 

Anos” que seguirá orientações e cronograma de atividades e parceria com as 

atividades propostas pela Biblioteca. O número de livros adotados para essa proposta 

é de 04 (quatro) livros por ano, dois para cada turma respectivamente. As atividades 

do “Clube de Leitura Interativa” ocorrerá durante as aulas quando serão realizados 

debates e apresentações das leituras realizadas em casa e/ou em parceria com outros 

colegas em reuniões  organizadas pelas famílias das crianças.   

 
c) Atividades relacionadas a projetos de extensão do CEPAE relacionados aos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental.  

 

Além dessas, há outras atividades de assistência aos alunos com possibilidade de  

modalidade de aula síncrona, durante o decorrer do ano letivo, como “Ponto de Apoio” 

(momentos sistematizados e disponibilizados ao acompanhamento mais individualizado de 

alunos com dificuldades na leitura e no uso da linguagem escrita) ocorrendo no turno 

vespertino.  

 

 

Recursos metodológicos:  

a) Plataforma Moodle Ipê  

b) Videos  

c) Projetor de slides (datashow) e computadores 

d) Textos e livros virtuais  

e) Livros físicos (didáticos e literários) 

f) Diário de leitura e caderno de anotações da disciplina de Língua Portuguesa  

g) Quadro de giz e painéis.  

h) Visitas à biblioteca e sessões de cinema proporcionados pelo projeto de Extensão Sessão 

Corujinha.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 - Avaliação 

A avaliação é processual e contínua. Terá como base o pleno desenvolvimento e 

devolutiva das atividades realizadas em sala e em casa, bem como o rendimento 

escolar do estudante nas aulas presenciais Os critérios de avaliação estarão em 

sintonia com os objetivos e conteúdos explorados em cada escala de atividades.  

 

Serão avaliadas a realização das tarefas propostas; a compreensão dos enunciados 

das atividades e os materiais apresentados pelos estudantes, a assiduidade nas 

devoluções.  

Nas aulas serão consideradas a participação (oral, leitura, escrita e produções 

diversas) individual e coletiva,  

Desse modo, o aluno será acompanhado nos seus avanços e nas suas dificuldades 

individuais com intervenções   do professor, respeitando a dinâmica da 

aprendizagem.  

Avaliações escritas serão realizadas de acordo com o processo e a necessidade da 

turma.  

Para os estudantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem será realizado 

um atendimento específico que acontece paralelamente as aulas, e que compõe as 

atividades do Projeto de Ensino Ponto de Apoio. 
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