
 

 

CRONOGRAMA DE AULAS 

1ª aula  

 Vídeo de Revisão – Elementos e Estrutura do Conto de Suspense. Relembrando os 

alunos a desenvolverem a tarefas que foi passada na última aula presencial. Livro 

Porta Aberta para o Mundo – Português/5º ano. Unidade 2, páginas 72 a 74.  

 

 Passar atividade de produção textual – ‘CRIAÇÃO DE CONTO DE SUSPENSE’, Livro 

Porta Aberta para o Mundo – Português/5º ano. Unidade 2, páginas 80 e 81.  

             Obs: O livro propõe que essa produção seja feita em dupla, porém, cada aluno irá 

produzir o seu texto, trabalhando individualmente. Um dos objetivos dessa atividade é 

organizar um livro de contos de suspense da turma e, se possível, publicá-los no site da 

escola. Por isso é importante planejar seu texto, fazer a primeira escrita, revisar o que precisa 

corrigir, reescrever e editar. Nosso livro será um sucesso! 

 

 Atividades complementares: Folha de exercícios trabalhando leitura, interpretação de 

texto, estudo dos elementos e estrutura do conto de suspense. 

2ª aula  

 

 Vídeo GÊNERO TEXTUAL ENTREVISTA: trabalhando as características e os elementos 

desse gênero. Incentivando a leitura e, posteriormente, a produção textual. 

 

 Tarefa: Livro Porta Aberta para o Mundo – Português/5º ano. Unidade 3, páginas 97 

e 101. 

 

3º aula 

 Vídeo sobre Tipos de Frases e Pontuação. 

 

 Tabela da página 101, seguirá em anexo para a resolução da atividade complementar. 

 

 

 Atividade complementar – Com o auxílio da tabela ‘As frases e as Pontuações’, retire 

exemplos de frases, da entrevista de Malala para escrever na coluna adequada. 

Texto: “A educação é o caminho [...]”, diz Malala. Pág. 88 e 89 do Livro Porta Aberta 

para o mundo. Unidade 3 
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