
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Escola: 

Professor: 

Aluno:  

Legenda:  Plenamente desenvolvido;  Parcialmente desenvolvido;  Pouco desenvolvido; 

 Não trabalhado no bimestre. 

Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes 
escolares com atitudes de cooperação e respeito.     

• Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emer-
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando 
em defesa de sua posição. 

    

• Diferenciar o texto falado do texto escrito, comparando a transcrição 
de um texto oral com a versão grafada de acordo com as convenções 
do texto escrito. 

    

• Identificar informações, opiniões e posicionamentos em situações for-
mais de escuta (exposições, palestras, noticiário radiofônico ou  
televisivo etc.). 

    

• Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em 
rádio, TV e internet, orientando-se por roteiro ou texto e demons-
trando conhecimento dos gêneros textuais jornal falado e entrevista. 

    

• Identificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, infor-
mal), como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, 
grau de intimidade entre os falantes. 

    

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Leitura 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que  
aparecem no texto.     

• Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse escolar, em 
textos que circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar 
problema proposto. 

    

• Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-conse-
quência etc.). 

    

• Justificar quem produz o texto e qual é o público-alvo, analisando a  
situação sociocomunicativa.     

• Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.     

• Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento 
de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no 
contexto em que se insere. 

    

• Distinguir fatos de opiniões em textos (informativos, jornalísticos,  
publicitários etc.).     

• Identificar, em textos, o efeito de sentido produzido pelo uso de  
pontuação expressiva.     

• Inferir, em textos, o efeito de humor produzido pelo uso intencional de 
palavras, expressões ou imagens ambíguas.     

• Interpretar recursos multimodais, relacionando-os a informações em 
reportagens e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, 
gráficos, desenhos etc.). 

    

• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre gênero textual, suporte e 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. 

    

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Escrita 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Preencher a informação solicitada em formulários descontínuos,  
impressos ou digitais, com vários campos e tabelas.  

 
  

• Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola ou pro-
blemas da comunidade, utilizando registro formal e estrutura ade-
quada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
 

  

• Produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pes-
quisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo ima-
gens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
 

  

• Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de es-
crita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de ex-
clamação, ponto de interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumera-
ções), regras ortográficas. 

 
 

  

• Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do  
gênero textual. 
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Língua Portuguesa – 5º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Conhecimentos Linguísticos e Gramaticais 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema 
regulares e contextuais e palavras de uso frequente com correspon-
dências irregulares. 

    

• Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e  
proparoxítonas.  

 
  

• Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do 
uso de reticências, aspas, parênteses.  

 
  

• Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por 
adição de prefixo e de sufixo.  

 
  

• Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos ver-
bais do modo indicativo.  

 
  

• Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes pessoais sujeitos da frase.  

 
  

• Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabele-
cem entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade. 

    

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Educação Literária 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da narração: ambi-
entação da história, apresentação de personagens e do estado inicial 
da ação; surgimento de conflito ou obstáculo a ser superado; ponto 
máximo de tensão do conflito; desenlace ou desfecho; discurso indi-
reto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de 
enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. 

    

• Identificar a organização do texto dramático: marcadores das intera-
ções entre as personagens, indicações sobre características prosódicas 
das falas e de movimentos em cena, indicações de cenários. 

    

• Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de 
palavras, expressões, pontuação expressiva.     

• Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas 
ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa: en-
redo, personagens, tempo, espaço, narrador e a construção do  
discurso indireto e discurso direto. 

    

• Criar poemas compostos por versos livres, utilizando imagens poéticas 
e recursos visuais e sonoros.     

• Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das  
personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e movimento 
indicadas pelo autor. 

    

 

 

 

 

 


