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5° ANO FORMAÇÃO DE LEITORES

A INVASÃO DOS ERROS DE PORTUGUÊS
Editora: Scipione
Autor: William Tucci

Indicação: 5º ano do Ensino Fundamental
Duração: 1 bimestre
Disciplina: Língua Portuguesa
Sugestão: Geografia
Tema: Conceitos gramaticais

Objetivo geral:
Conhecer e relacionar regras gramaticais à ortografia correta

FASES DO DESENVOLVIMENTO (ETAPAS)

Mobilização

Preparar um texto sem erros ortográficos após a leitura de uma 
reportagem sobre atualidades e outro com erros. Entregar os dois 
textos, um para cada grupo, e promover roda de debate, incentivando 
os alunos a identificar os erros e discutir sobre eles. Cada grupo deverá 
reescrever as palavras em um cartaz para análise da ortografia e 
gramática corretas.
Explanação de forma coletiva. Multiplicação de conhecimentos.
Trabalhar as mudanças ortográficas.

Diferentes propostas de leitura

Síntese de compreensão da leitura

A compreensão do livro deve acontecer por meio dos processos:
•	fonológico	e	ortográfico:	identificar	palavras
•	semântico:	compreender	o	sentido	das	palavras	(vocabulário)
•	sintático:	compreender	o	sentido	da	disposição	das	palavras	e	dos	

parágrafos
•	contextual:	compreender	o	sentido	do	texto	no	contexto	da	história

Estratégias de compreensão

Devem ser apropriadas a cada nível/idade.

Familiarização com o livro

•	Identifica	a	capa	e	a	contracapa
•	Saber	onde	começa	e	onde	termina	um	texto
•	Acompanhar	a	leitura	com	os	olhos
•	Diferenciar	a	palavra	e	o	desenho	da	palavra
•	Associar	leitura	e	prazer
•	Entretenimento,	diversão,	imaginação,	busca	de	informação
•	Leitura	pelo	professor	seguida	de	perguntas	(escritas	e	discussões	
verbais)
•	Leitura	pelo	aluno	seguida	de	perguntas	(esclarecer	ideias)
•	Ajudar	a	criança	a	ler	de	forma	interativa	(realizar	feedback)
•	Leitura	prévia	(experiências	prévias	da	criança;	estabelecer	conexão
•	entre	elas)
•	Ditados	(são	a	base	para	a	escrita)
•	Em	 níveis	 mais	 avançados,	 elaboração	 de	 frases	 ou	 pequenos	

textos sobre a história
•	Nomear	 a	 terminologia	 correta	 de:	 frase	 e	 parágrafo,	 palavra	 e	

letra,
•	maiúscula	e	minúscula,	e	pontuação
•	Escrever	de	maneira	legível,	fluente	e	regular

DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Língua
Portuguesa

•	Gramática/ortografia
•	Leitura
•	Verbos

•	Identificar	erros	ortográficos	na	escrita	de	palavras	e	frases
•	Ler	e	interpretar	textos
•	Identificar	e	reconhecer	verbos	e	tempos	verbais

Geografia •	Regionalismo	da	linguagem
•	Identificar	e	relacionar	diferentes	formas	de	expressar	uma	mesma
		palavra	em	diferentes	regiões	do	Brasil
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Consciência fonológica e fonêmica

•	Identificar	ou	gerar	rimas
•	Contar	o	número	de	sons	em	uma	palavra
•	Distinguir	nome	e	sons	representados	pelas	letras
•	Ordenar	atividades	de	desenvolvimento	da	consciência	fonológica	
à	consciência	fonêmica	em	ordem	de	dificuldade	(contar	sílabas,	
identificar	e	analisar	fonemas,	rimas,	palavras)

Fluência

•	Leitura	individual
•	Leitura	em	pares
•	Leitura	com	tapes, aumentando a velocidade de reconhecimento 

das palavras
•	Compreeder	o	que	leu
•	Ler	com	entonação	adequada

Vocabulário

•	Leitura	colorida	(grifando	palavras	e	identificando	seu	significado)
•	 Exercícios	 (para	que	a	 criança	 crie	exemplos	do	uso	de	palavras	
dentro	e	fora	do	contexto	da	sala	de	aula)
•	Utilizar	estratégias	e	pistas	sintáticas,	morfológicas,	semânticas	e	

contextuais para identificar o sentido da palavra desconhecida

Perguntas que levam à reflexão

HABILIDADES EXEMPLOS DE PERGUNTAS

Identificar	o
propósito da história

•	O	que	aconteceu?
•	O	que	o	personagem	ou	o	autor	quis	
dizer?
•	O	que	significa...?
•	O	que	o	gênero	usado	lhe	diz	sobre	o	
objetivo	do	autor?

Demonstrar
compreensão

•	Como	explicar	isso	em	função	daquilo?
•	Por	que	o	autor	usou	esta	expressão?
•	Como	dizer	isso	de	outra	forma?
•	Qual	é	a	sequência	dos	fatos?

Apreciação
e	julgamento

•	As	personagens,	os	eventos	e	a	
sequência	estão	bem	caracterizados?
•	São	consistentes	com	o	gênero?
•	Provocam	interesse?	Suspense?	Atenção?
•	Vocabulário,	frases	e	ritmo	(dependendo	
do	gênero)	são	adequados?
•	Justifique	sua	apreciação	pessoal	(por	
que	gostou,	o	que	achou	interessante	ou	
não).

Monitoramento

•	Para	que	vou	ler	esse	livro?
•	O	que	já	sei	sobre	esse	tema?
•	O	que	quero	aprender	lendo	o	livro?
•	O	que	acho	que	vai	acontecer?
•	Minha	previsão	estava	correta?

Socialização do conhecimento

Hora das atividades
1.	 Trabalhar	 com	 verbos	 (páginas	 38	 a	 44).	 “Batata	 quente	 de	
verbos”	—	ao	passar	a	bola,	conjugar	os	verbos	corretamente	no	
tempo verbal solicitado.

2. Construção de frases. Colocar tiras com frases dentro de um 
envelope	e	solicitar	que	completem	com	o	verbo	correto.

3.	 Trabalhar	 com	 os	 fonemas	 e	 arquifonemas,	 ver	 a	 posição	 da	
língua	ao	pronunciar:	BR,	PL,	CL,TL,	etc.	Exemplos:	atleta	(atreta),	
problema	(plobrema),	claridade	(craridade).

4.	 Sugestão:	 Trabalhar	 com	 tirinhas	 em	quadrinhos	 do	 Cebolinha	
para autocorreção.

5.	 Fichas	de	palavras.	Reescrever	corretamente	(páginas	45	e	46).
6.	 Colocar	um	mapa	do	Brasil	na	lousa	dividido	por	regiões:	Norte,	
Nordeste,	 Sul,	 Sudeste	 e	 Centro-Oeste.	 Utilizando	 velcro,	 colar	
as gírias utilizadas em cada região ou formas diferentes de se 
referir a uma mesma palavra. Exemplos: mandioca, aipim e 
macaxeira.

7.	 Utilizar	 a	 tecnologia	 a	 favor	 da	 escrita.	 Em	 uma	 aula	 de	
informática,	estimular	a	escrita	espontânea	de	um	comentário	
de uma reportagem, filme, produção textual ou a construção de 
um	parágrafo.	Realizar	intervenções	com	a	ajuda	do	computador,	
que	 auxilia	 a	 fazer	 uma	 revisão	 sem	 deixar	 as	 marcas	 do	
processo,	como	as	rasuras,	no	produto	final.	Imprimir	as	etapas	
dessas	 intervenções	 para	 um	 debate	 sobre	 a	 escrita	 culta	 da	
língua.	 Esse	 tipo	 de	 aprendizagem	 permite	 que	 os	 alunos	 se	
tornem cada vez mais autônomos como autores e revisores.

Verificação da aprendizagem 

Avaliação frequente 
•	Interesse,	 participação	 e	 enriquecimento	 do	 vocabulário	 e	 de	
informações	coletadas	
•	Atividades	 verbais	 e	 escritas	 realizadas	 com	 autonomia	 ou	 por	
meio	de	explicações	
•	Articulação	e	velocidade	esperadas	de	leitura
•	Nível	 de	 autonomia	 atingido	 em	 correção	 de	 ditados,	 frases	 e	

textos
•	Formação	de	hábitos	fundamentais	para	o	exercício	da	leitura


