
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

2ª ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01

 

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 
DATA DE ENTREGA: 27 de novembro
Realizar este roteiro na semana do dia 02 de novembro 

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano!

Animados  para  começarmos  a  nossa  2ª  Escala?  Sei,  que  ainda  estamos  nos
adaptando a esse novo jeito de ensinar e aprender, mas é muito importante que
você realize as atividades dos roteiros com cuidado e atenção. 

Além das  atividades,  sempre  que  for  possível  procure  ler,  escrever  no  Diário
Pessoal  os  seus  sentimentos  e  suas  emoções,  escreva  cartas  e  bilhetes  para  as
pessoas que você gosta, desenhe e brinque! 

Não se esqueça! Os roteiros de Língua Portuguesa deverão ser enviados para o
meu  e-mail  institucional  joycelaine@ufg.br ou  entregues  pessoalmente  na  data
agendada no prédio dos Anos Iniciais. 

Abraços carinhosos, 

da Profe. Joyce

Nas próximas páginas você conhecerá Julieta, uma menina muito maluquinha que conta
as mais divertidas histórias no seu Diário. Houve um tempo crianças, que a moda era
escrever  diários.  Todo  mundo  tinha  o  maior  zelo  com a  sua  vida  pessoal,  ninguém
chorava suas mágoas ou falava de suas emoções por meio de textos e vídeos publicados
nas redes sociais, como acontece nos dias de hoje, pois não havia instagram, whatsapp,
facebook e tiktok. Nos meus tempos de menina o Diário era assim: um caderninho de
capa  dura  (alguns  possuíam  até  uma  chavezinha),  em  que  você  escrevia  as  suas
emoções e acontecimentos do seu dia. As pessoas conversavam com os seus diários,
falavam de seus sonhos. Mas tem muita gente que continua fazendo isso. Julieta é uma
delas. 

1
LÍNGUA PORTUGUESA                     ROTEIRO 1

mailto:joycelaine@ufg.br


Atividade 1 

“O Diário da Julieta” é um livro que foi escrito por Ziraldo, o mesmo autor do “Menino
Maluquinho”. O mais legal desse livro é que ele não é um “Diário tradicional”, nele a
Julieta  conta  os  acontecimentos  do  seu  dia  escrevendo-os  com a  sua  letra  nas
páginas do caderninho, e logo depois do seu texto vem uma história em quadrinhos
narrando as cenas de tudo que aconteceu com ela. Eu adorei ler o livro! E, tenho
certeza que você irá gostar de ler o texto e a história em quadrinhos que separei para
este roteiro.
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Fonte: Essa história foi retirada do livro “  Diário da Julieta: as histórias mais secretas da menina maluquinha”
escrito por Ziraldo, publicado em 2006, pela Editora Globo. 
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Pensando o texto 

“ Má interpretação” é o título da história em quadrinho que você acabou de ler. Julieta

havia dito para sua amiga Carol que quando crescesse queria ser modelo. Carol, contou

para um amigo o que Julieta havia dito, esse amigo entendeu de forma diferente o que a

Carol  disse e contou para outro amigo, que contou para outro...  e a confusão estava

armada. Isso já aconteceu alguma vez com você? Alguém já interpretou de forma errada

o que você disse? Mas ainda bem, que no final da história o mal entendido se desfez e

tudo terminou em paz com Julieta e seus amigos.

Veja, um exemplo: 

Goiânia, 27 de outubro de 2020, 

Querido Diário, 
        A amizade é uma das coisas mais bonitas que existe. Hoje me
bateu uma saudade da Mari,  dos tempos em que morávamos em
Uberlândia e estudávamos na UFU. A gente costumava fazer tudo
juntas:  caminhávamos  no  parque,  almoçávamos  no  restaurante
universitário. Nós já rimos e  choramos juntas muitas vezes.  
      Hoje moramos longe uma da outra, ela vive em Dourados no
Mato Grosso do Sul, e eu queria tanto tê-la mais perto de mim. Mas
a distância geográfica não diminuiu o carinho que sentimos uma pela
outra. Nos falamos sempre, por horas no telefone. E, quase sempre
me acabo de tanto rir, porque a Mari é muito engraçada. 

Até outro dia, Diário!
Joyce 
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O desafio do dia é escrever uma história que envolva você e um
amigo ou amiga da escola.  Pode ser  uma lembrança contando
algo que vocês viveram juntos lá no CEPAE. Se quiser, você pode
contar a história da amizade de vocês, como  se conheceram e se
tornaram amigos, amigas. Mas é importante que você escreva o
seu texto na forma de Diário Pessoal. 



Agora é sua vez! Relembre um momento em que você e um amigo ou amiga viveram
juntos  no  CEPAE,  e  escreva  em  forma  de  Diário  Pessoal.  Aproveite  para  falar  da
importância desse seu amigo, amiga, na sua vida. Não se esqueça, dos parágrafos, da
pontuação e de reler o texto. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

2ª ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02

 

DATA DE ENVIO: 30 DE OUTUBRO

DATA DE ENTREGA: 27 DE NOVEMBRO

Realizar na semana do dia 09 de novembro 

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano! 

Neste  roteiro  estudaremos  um  texto  bem  interessante  que  foi
publicado no Jornal  El  PAÍS. Ele conta  um pouco da história  da
bailarina Ingrid Silva.  Eu adorei a história dela, e tenho certeza que
você também vai gostar.  

Os  roteiros  de  língua  portuguesa  devem  ser  entregues
presencialmente  no  CEPAE  ou
fotografados e enviados para o meu e-mail
joycelaine@ufg.br 

Abraços carinhosos, 

Profe. Joyce 

O texto que você irá ler nas próximas páginas é uma notícia que foi publicada no
Jornal EL PAÍS, no caderno de cultura. Como identificamos uma notícia? ela é um relato
de acontecimentos atuais que podem ser interessantes para os seus leitores. 

Essa  noticia  foi  retirada  de  um jornal  online,  portanto,  ele  aparece  na  tela  do
computador ou celular de forma diferente de um jornal impresso. Se quiser ver como ela
aparece no formato virtual é só conferir o linque: https://bit.ly/2GaAQho 

Quando  for  ler  a  notícia,  observe  que  a  estrutura  do  texto  é  diferente,  os
parágrafos, as imagens. A linguagem do texto também é diferente, ele é mais descritivo,
tem imagens e depoimentos. 
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A  alegria  da  bailarina  Ingrid  Silva  ao  receber  as  primeiras
sapatilhas da cor de sua pele

Fazia 11 anos que Ingrid Silva, do Dance Theatre do Harlem, pintava seus sapatos
de dança

Embora o balé exista  há séculos,  faz poucos anos que começaram a ser  fabricadas

sapatilhas em tons de marrom e bronze para bailarinas negras. Um detalhe que mostra a
pouca diversidade racial existente nessa disciplina artística. Para a brasileira Ingrid Silva,
integrante do Dance Theatre do Harlem, em Nova York, estrear um par de sapatilhas que
ela mesma não tenha precisado pintar foi uma notícia digna de compartilhar na sua conta

do Twitter  no dia 01 de novembro de 2019. 

“Elas chegaram! Pelos últimos 11 anos, eu sempre pintei a minha sapatilha. E finalmente
não vou ter mais que fazer isso! Finalmente”, comentou Ingrid numa mensagem publicada
no  último  sábado.  “É  uma  sensação  de  dever  cumprido,  de  revolução  feita,  viva  a
diversidade no mundo da dança.  E que avanço, viu,  demorou mas chegou!”  Mais de
102.000 usuários da rede social  curtiram a publicação.

A pedido de um deles, a bailarina mostrou num vídeo algumas das sapatilhas de ponta
que ela mesma pintou. Cada pote de tinta custa 12 dólares (cerca de 48 reais). É um
gasto  adicional,  sem contar  o  tempo exigido  pela  pintura  à  mão,  que Ingrid  assumiu
durante mais de uma década, como ela informou na mensagem.

Além de reivindicar a sua cor de pele, essas bailarinas pintam suas sapatilhas para que a
mudança cromática não quebre a linha de sua perna — nesse caso, um instrumento de
trabalho. Empresas têxteis e marcas de sapatos e roupas de dança como a britânica
Freed of  London (em 2018)  e  a  norte-americana Gaynor  Minden (no início  de  2019)
começaram a fabricar outros tons de sapatilha. 
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Pioneira e ativista social

Ingrid Silva, de 30 anos, criada em favelas do Rio de Janeiro, começou a dançar aos oito
graças ao projeto social Dançando para Não Dançar. Desde 1995, a organização ajuda
meninas  das  comunidades  carentes  da  cidade  para  que  recebam  uma  formação
profissional e uma rede de apoio social. A bailarina se especializou em dança clássica
afro-brasileira e agora triunfa na companhia Dance Theatre do Harlem de Nova York.
Colabora também com as Nações Unidas para promover a igualdade de oportunidades
na educação.

“Quando tinha 12 anos e morava no Brasil, eu era a única afro-brasileira nas escolas de
dança. A inclusão é algo pelo qual todos temos que trabalhar. As pessoas precisam saber
que pertencem a algo, para não se sentirem afastadas nem desistirem só porque são
vistas como diferentes”, explicava numa cerimônia da ONU, em 2018, em Nova York. 

Ingrid também é a fundadora da EmpowHerNY, uma plataforma colaborativa que conecta
mulheres  através  da  Internet,  criando  espaços  para  que  elas  possam  compartilhar
experiências, além de promover a diversidade e o empoderamento.

Fonte: Matéria publicada no Jornal EL PAÍS, no caderno de cultura, em 04 de novembro de 2019. Texto de
Hector Llanos Martinez. 

Pensando o texto!
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Ingrid vibra ao receber as suas sapatilhas cor de bronze, assim ela não precisará mais
pintar as sapatilhas brancas da cor do tom de sua pele. Ela vibra, pois considera uma
conquista para o mundo da dança que sapatilhas de cores de peles diferentes sejam
fabricadas, uma vez que não existe no mundo apenas a pele branca. 

Isso é inclusão social! Permitir que meninas negras, bailarinas, tenham sapatilhas da cor
de suas peles. É respeitar as diferentes pessoas que existem no mundo. 

Se  você  quiser  saber  mais  sobre  Ingrid  Silva,  assista  ao  vídeo  pelo  linque
https://bit.ly/3oxfvjn ou você pode buscar no youtube escrevendo “Toda mulher tem
uma história com Ingrid Silva”. 

O vídeo é uma entrevista muito legal, porque ela conta como começou a sua história com
o mundo da dança, os desafios que enfrentou, como é viver em Nova York. Conta ainda
sobre a decisão de não alisar mais o seu cabelo para adequar-se ao coque que todas as
bailarinas usam e que seguem o padrão de meninas brancas de cabelos lisos. Hoje, ao
dançar, ela usa o seu cabelo preso, mas na sua forma natural. Ingrid, considerou esse
processo de deixar o cabelo natural libertador, porque aos poucos ela foi descobrindo que
podia ser ela mesma no mundo da dança, sem copiar outros modelos de bailarina. É linda
a história de Ingrid, porque ela inspira muitas meninas. 

 

 

Roteiro para escrever o texto

No primeiro  parágrafo  faça uma introdução para o texto:  apresente
quem é a Ingrid Silva; como você conheceu a história dela; comente
no texto o assunto da notícia que você leu.  

No segundo parágrafo:  expresse a  sua opinião  sobre  a  história  da
Ingrid, comente porque você acha importante as sapatilhas da cor tom
de pele.  

Agora é sua vez! 
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O  desafio  de  hoje  é  escrever  dois
parágrafos  comentando  a  notícia  da
bailarinha Ingrid Silva ao receber pela
primeira vez as suas sapatilhas da cor
de sua pele. 

https://bit.ly/3oxfvjn


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ilustre

Para ler e divertir! 

Você acredita que Julieta,  a nossa menina maluquinha,  também já sentiu vontade de
mudar os seus cabelos?  Confira essa história nas próximas paginas!

Boa leitura e divirta-se!

Abraços

da Profe. Joyce 

5
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 2



6
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 2



7
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 2



8
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 2



Fonte: Essa história foi retirada do livro “  Diário da Julieta: as histórias mais secretas da menina maluquinha”
escrito por Ziraldo, publicado em 2006, pela Editora Globo. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

2ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03

 

DATA DE ENVIO: 30 DE OUTUBRO

DATA DE ENTREGA: 27 DE NOVEMBRO

Realizar na semana do dia 16 de novembro 

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha! 

    Não se esqueçam de visitar o nosso site www.cepaequartoequinto.com
Visitem também o nosso blog, tem postagens interessantes por lá! Quero ler os
comentários de vocês! 

Os roteiros devem ser entregues presencialmente no CEPAE, ou fotografados e
enviados para o meu e-mail joycelaine@ufg.br 

Neste roteiro falaremos de um assunto muito legal que é o “Folhinha Aplicada”
nosso jornalzinho do CEPAE. Vocês vão adorar!!!!

Abraços carinhosos, 
da Profe. Joyce 

Quem conhece o Folhinha Aplicada? 

Imagino  que  todo  mundo  aqui  já  ouviu  falar  do  “Folhinha  Aplicada”,  o
informativo online da nossa escola. O “Folhinha” tem uma história longa, ele nasceu
no ano de 2006, nesse tempo, vocês e eu, nem havíamos chegado ao CEPAE. Ele é
um projeto tão interessante, onde as crianças da nossa escola e de outras escolas da
nossa cidade e de outros lugares do Brasil e do mundo podem publicar suas poesias,
seus textos,  suas histórias,  seus desenhos,  seus vídeos e áudios.  Além disso,  o
“Folhinha” traz notícias importantes sobre o fantástico mundo da escola. 

Quem pensou e idealizou o “ Folhinha” foi a professora Maria Alice Carvalho, e
acho que ela teve mesmo uma grande ideia, ao criá-lo, porque o “Folhinha” é um
espaço  que  dá  voz  as  crianças,  permitindo  que  elas  falem  por  meio  de  textos,
imagens e sons...
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Durante muitos anos, as crianças do CEPAE recebiam o “ Folhinha” em forma
de jornal  impresso.  Mas já  faz  algum tempo que o informativo  recebeu um novo
formato,  que é o online. Basta entrar na página  www.folhinha.com que a diversão
estará  garantida.  Lá  você  encontrará  curtas-metragens,  cartas,  dicas  de  leitura,
poesias,  jogo dos sete erros e muito mais.   Ah,  e você poderá conferir  todas as
edições  passadas  do  Folhinha,  desde  o  ano  de  2006,  basta  clicar  em  “edições
anteriores” na barra de ferramentas. 

O Folhinha é NOSSO! Vamos ocupar esse espaço com os nossos textos, com
as  nossas  vozes.  Você  sabia  que  grandes  escritores  começaram  suas  carreiras
escrevendo para o Jornal de suas escolas? O Chico Buarque, que é músico, escritor
e compositor antes de se tornar conhecido, publicou as suas primeiras crônicas no
Jornal do colégio em que estudava. O Chico Buarque vocês conhecem, não é? Ele
que compôs a música “João e Maria” que vocês estudaram com a professora Telma.
É uma canção linda, e se quiserem ouvi-la, basta procurar no youtube por “música
João e Maria”.  

 Agora eu era o herói
E o meu cavalo só falava inglês

A noiva do cowboy
Era você além das outras três

(Música – João e Maria) 

Vamos ocupar o FOLHINHA!!!

O desafio  de  hoje  é criar  algo criativo para ser  publicado na página do
Folhinha: pode ser um texto como uma carta ou um bilhete carinhoso que
queira enviar para um amigo ou amiga da escola ou para
um professor  ou  professora;  uma dica  de  filme  ou  de
série; uma tirinha, uma história em quadrinhos; se preferir
pode fazer um desenho bem bonito para o Jogo dos sete
erros. Você escolhe!   

Mas  antes  de  produzir  o  seu  material,  confira  uma  edição  do  Folhinha  que  foi
publicada no ano de 2012. Dê uma olhada nos textos, nos desenhos, no conteúdo
dessa edição e se inspire. Tem muita coisa legal, lá! A edição do Jornal está logo
após o espaço que você produzirá o seu material. Não precisa ler tudo de uma vez,
viu? O jornal é para que você se inspire. Dê uma olhada, veja o que te interessa e leia
aos poucos. 

Agora é sua vez! Na próxima página produza o seu material para o folhinha: textos,
tirinhas, desenhos, cartas, bilhetes, poemas, crônicas, relatos pessoais, memórias…
Escolha o que quiser! Para que você não esqueça: textos possuem formatos próprios,
uma carta tem um formato, um poema, uma história em quadrinhos… se for escrever
sobre dicas de filmes e livros lembre-se de colocar as informações, como autores,
título.   Se for escrever um texto faça as linhas com a régua para que fique bem
organizado. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

2ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04

 

DATA DE ENVIO: 30 DE OUTUBRO

DATA DE ENTREGA: 27 DE NOVEMBRO

Realizar na semana do dia 23 de novembro

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

  Olá, turminha!

Finalmente chegamos ao nosso último roteiro do mês! 

Este último roteiro é bem pequenino e traz um assunto importante: mulheres no
esporte! 
Espero que gostem! 

Ah! o e-mail para enviar os roteiros: joycelaine@ufg.br 

Abraços carinhosos, 
da Profe. Joyce

Atividade 1

O texto que você irá ler nas próximas páginas é  uma notícia que traz o assunto “

igualdade de salários entre jogadores e jogadoras. A manchete da notícia anuncia que a

jogadora Marta terá diárias pagas equivalentes as do jogador Neymar. O futebol feminino

leva bastante desvantagem em relação ao masculino: as jogadoras tem seus salários

menores que os jogadores, nem sempre elas conseguem patrocínio e ainda sofrem muito

preconceito por serem mulheres que jogam futebol. 

Os jogos de futebol feminino nem sempre são televisionados, como acontece com

os jogos masculinos. Isso acontece, porque o futebol  é considerado pela maioria das

pessoas um esporte masculino.  Mas essa realidade vem mundo, porque as mulheres

estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade, isso, vem acontecendo também

com o futebol. Marta tem uma história de vida muito interessante, ela enfrentou bastante
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desafios  para  jogar  futebol  profissionalmente.  Ela  deixou  sua  terra  natal  quando  era

menina e ainda ouviu de ouviu de meninos que meninas não devem jogar futebol. Marta é

uma mulher que inspira outras mulheres e meninas a lutarem por seus sonhos. 

CBF anuncia igualdade de pagamento de diárias para
as seleções de Marta e Neymar

As  jogadoras  também  receberão  o  mesmo  por  premiações  que  a  equipe
masculina nos Jogos Olímpicos, mas não na Copa do Mundo

As reivindicações das melhores jogadoras de futebol do mundo vão se transformando em
mudanças até mesmo num país tão pouco igualitário como o Brasil.Marta e as demais

atletas da seleção receberão o mesmo que  Neymar e a equipe masculina em diárias e

premiações,  segundo  anunciou  nesta  quarta-feira  o  presidente  da  Confederação

Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.Object 1

A notícia da igualdade salarial  entre os melhores jogadores do país foi  ofuscada pelo
anúncio de que  duas mulheres coordenarão a seleção feminina, bastante abandonada

inclusive nos últimos tempos. As autoridades brasileiras ―do futebol e da política― têm
dado pouca atenção ao futebol feminino, embora em suas fileiras estejam as veteranas
Marta (melhor jogadora do mundo durante muitos anos), Cristiane e Formiga, que aos 41
é uma das atletas mais longevas, com sete Copas do Mundo na bagagem.

“Desde março deste ano, a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prêmios e
diárias entre o futebol masculino e feminino”, afirmou o presidente. “Ou seja, as jogadoras
ganham a  mesma coisa  que  os  jogadores  durante  as  convocações.  Aquilo  que  eles
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recebem  por  convocação  diária  as  mulheres  também  recebem.  Aquilo  que  elas  vão
ganhar pela conquista ou por etapas das Olimpíadas ano que vem será o mesmo que os
homens vão ter.”

Marta, eleita melhor jogadora do mundo seis vezes pela FIFA, sempre recebeu menos
que seus compatriotas homens. Nos últimos anos, ela também se uniu às jogadoras que
exigem o fim da discriminação. “A igualdade é necessária. Precisamos lutar para que as

próximas gerações de meninas tenham condições de trabalho melhores e mais justas”,
afirmou, meses atrás, num evento a também embaixadora da ONU Mulheres.

As diferenças salariais no futebol brasileiro eram imensas. As diárias de convocação eram
diferentes ―mas não só isso, como mostram as cifras de três anos atrás que a Folha de
S.Paulo recorda agora. Quando jogavam no exterior, elas recebiam pagamento em reais;
já eles, em dólares. Por cada jornada de treino no Brasil, eles recebiam há três anos 500
reais;  elas,  a  metade.  Mas  quando  viajavam  ao  exterior,  as  mulheres  recebiam  os
mesmos 250 reais, enquanto os homens ganhavam uma quantia 34 vezes maior e em
dólares (1.600)

FONTE: Matéria retirada do Jornal EL PAÍS. Você pode ler a matéria completa no linque

https://bityli.com/xo9Du

O  desafio  de  hoje  é  escrever  um  pequeno  comentário,  um
parágrafo  sobre  o  texto  que  você  acabou  de  ler.  Comente  a
notícia, escreva o que você pensa sobre a luta das mulheres por
igualdade de direitos no futebol. 
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