ORIENTAÇÕES PARA ESTUDOS – 2° TRIMESTRE

DISCIPLINA: PORTUGUÊS
5ºano


MATERIAL ADOTADO:
- livro didático da disciplina;
- caderno de atividades da disciplina(C.A.);
- caderno;
- atividades plataforma ON.



CONTEÚDOS APRESENTADOS
- Interpretação e produção de texto: (pág. 33 a 38 e pag. 48 a 53 do livro 2; pág.06 a 12 do
livro 3);
- Pontuação atividades no caderno;
- Sílaba tônica – Regras de acentuação gráfica (pág. 39 a 48 do livro 2 e C.A.pág. 39 a 48);
- Identificando Verbos e tempos verbais (atividades no caderno);
- Advérbio (pág. 10 a 12do livro 3e caderno);
- Concordância nominal e verbal (pág. 26 a 33 do livro 3 e C.A pág. 58 a 61);
- Ortografia –sons do X/Z/S (pág. 54 a 56 do livro 2 e C.A. pág. 49 e 50).



Dicas:

1.

Leia todo o material apresentado, faça resumo, anotações e esquemas de estudos;

2.

Retome as atividades feitas em seu caderno para fixar os conteúdos.
Relembre das nossas conversas em aula. Alguns lembretes abaixo:

2.1
* Artigo de Opinião: Tema + Opinião + Argumentos + Conclusão
* Resumo:Seleção de informações do texto original + manter a ordem do texto + escrever
com as próprias palavras.

* Texto jornalístico: Pesquisa de materiais + Curiosidades, imagens e infográficos +
depoimentos + linha fina.
Ao escrever o texto não podemos esquecer o título e a revisão;
Ao interpretar devemos apresentar a ideia do autor!

2.2 Valem umas dicas de sílaba tônica:

Já falamos muito sobre esse conteúdo. Então não se esqueça:

 Passo 1: estique a sílaba e encontre qual é a tônica
 Passo 2: Da esquerda para a direita como nas operações (última - oxítona,
penúltima - paroxítona e antepenúltima – proparoxítona)
 Passo 3 – Acentua ou não: Utilize as regras que vimos em pesquisas para realizar o
cartaz, no livro (pág. 25, 45, e 48) e no Positivo On.

2.3Falando sobre VERBO:

Atenção! Converse com a frase e descubra quem é o verbo e quando o fato
aconteceu (PRETÉRITO, PRESENTE OU FUTURO):
“Ontem os meninos tomaram sorvete.”
O que os meninos fizeram? TOMARAM  ESSE É O VERBO (A AÇÃO DOS
MENINOS)
Ah! O sorvete já acabou... já tomaram... logo, isso aconteceu no PRETÉRITO!
Converse agora com o verbo: Quando eles tomaram sorvete? ONTEM... está aí o
advérbio de tempo!!! Uau!!!

ESSA DICA É IMPERDÍVEL:

Verbo no plural e no futuro... Termina com ÃO – Palavra Oxítona
COMERÃO
Verbo no plural e no passado ... Termina com AM – Palavra Paroxítona
COMERAM

2.4 Pontuação:
“Os sinais de pontuação são usados para estruturar as frases escritas de forma lógica, a
fim de que elas tenham significado. A pontuação é tão importante na linguagem escrita
quanto a entonação, os gestos, as pausas e até o tom de voz, são na linguagem oral. Bem
empregados, os sinais de pontuação são um grande recurso expressivo:”
Disponível em http://mail.tudosobreconcurso.com.br/materiais/portugues/pontuao

Raquel não me respondeu. Quando a procurei, já era tarde.
Raquel não me respondeu quando a procurei. Já era tarde.

2.5Concordância Nominal e Verbal:
... Quero dizer: concordar com o nome e concordar com o verbo:



A criança responsável estuda



A criança estuda diariamente.

diariamente.

Quer saber mais!? Busque informações nos seus livros e na plataforma On.

2.6 Quer saber? X, S, ou Z... A dica infalível: ler, pesquisar, escrever e revisar!!!
Como a camarada Língua Portuguesa não nos deixa na mão, aproveite as dicas abaixo:

1-As palavras que iniciam com a vogal E, vem seguida do X com som de z e a sua
terceira letra é uma vogal qualquer.

2-Palavras primitivas escritas com S ou Z mantêm essa mesma consoante nas palavras
derivadas.

3-As palavras primitivas que não apresentam S ou Z terão as palavras derivadas
grafadas com Z (substantivos que derivam de adjetivos).

4-Palavras em que a primeira sílaba é o EM, EN ou apresentam ditongo (ex: faixa),
serão grafadas com X.

3.

Estude as palavras relacionadas aos assuntos tratados no bimestre.

Palavras-chave para reflexão
Narrador, artigo de Opinião, resumo,texto jornalístico (notícia
e reportagem)
Sílaba tônica: oxítona, paroxítona, proparoxítona
Advérbio ,verbo (presente, pretérito, futuro)
Infográficos, concordância verbal e nominal.

