
 

 

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 
emergentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, 
argumentando em defesa de sua posição. 

    

• Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre 
dados apresentados em imagens, tabelas e outros meios visuais. 

    

• Identificar aspectos lexicais, fonológicos, prosódicos, morfossintáticos 
e semânticos específicos do discurso oral (hesitações, repetições, 
digressões, ênfases, correções, marcadores conversacionais, pausas 
etc.). 

    

• 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. 
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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.     

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

    

• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que 
contribuem para a continuidade do texto. 

    

• Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as 
informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações 
semânticas. 

    

• Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em 
diferentes mídias e concluir sobre o que é mais confiável.     

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

 

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

• Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita 
de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações), regras ortográficas. 

    

• Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, comparação), com nível adequado de 
informatividade. 

    

• Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e 
obedecendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de 
autoria. 

    

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

    

• Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema 
regulares e contextuais e palavras de uso frequente com 
correspondências irregulares. 
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Conhecimentos linguísticos e gramaticais 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

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

• Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos.     

• Identificar as significações que prefixos acrescentam à palavra primitiva.     

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

• Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e  proparoxítonas.     

• 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 estabelecem 
entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade. 

    

• Reconhecer e utilizar a concordância entre sujeito composto e verbo em 
textos lidos e produzidos.     

• Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com 
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o 
significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com 
esses mesmos termos utilizados na linguagem usual. 
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Educação literária 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da narração: 
ambientação 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 indireto 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. 

    

• Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 
sonoros, de comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em 
textos versificados. 

    

• Identificar a organização do texto dramático: marcadores das interações 
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: enredo, 
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. 

    

• Reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas.     

• Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da 
tradição oral, em versos e prosa.     

• Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade.     

 


