
SOBRE ESTA AULA
Neste slide, você  
deve descrever a 
finalidade da aula, o 
gênero, os objetos 
do conhecimento,  a 
prática de linguagem 
e a(s) habilidade(s) 
da BNCC 
relacionada(s).

Título da aula: A oralidade em foco: apreciação de textos orais

Finalidade da 
aula:

Analisar as condições de produção e as características de textos 
expositivos de divulgação científica apresentados na modalidade 
oral

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental 

Gênero: Textos expositivos de divulgação científica, trabalhos escolares, 
notícias e reportagens científicas, curiosidades

Objeto(s) do 
conhecimento:

Escuta de textos orais

Prática de 
linguagem:

Oralidade

Habilidade(s) da 
BNCC

EF35LP18

Esta é a décima aula de uma sequência de 15 planos de aula. Recomendamos o uso desse plano em 
sequência.  



TEMA DA AULA
Este é o nome da sua 
aula. Elabore-o 
pensando em 
compartilhá-lo com 
os alunos no início 
da atividade.

Como anda seu sono?
Ouça e aprenda...



INTRODUÇÃO
Neste componente 
da aula, você deve 
trazer tarefas para 
preparar os 
estudantes, para 
estabelecer uma 
memória ativa sobre 
os processos de 
ensino e 
aprendizagem etc.

Vídeo: O sono e os sonhos…

Vídeo publicado no site “Jovem Nerd”, publicado em 15 de dezembro de 2016, disponível em  
https://jovemnerd.com.br/nerdologia/o-sono-e-os-sonhos/ 

https://jovemnerd.com.br/nerdologia/o-sono-e-os-sonhos/
https://jovemnerd.com.br/nerdologia/o-sono-e-os-sonhos/


DESENVOLVIMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
estudo, manipulação, 
reflexão a respeito do 
objeto de 
conhecimento bem 
como sua aplicação.

Vamos conversar?

1- Como se caracteriza a fala do apresentador do vídeo?

2- Como o apresentador inicia o vídeo? Como ele finaliza?

3- A fala do apresentador do vídeo acontece de forma espontânea, 

improvisada? Explique.

4- É possível identificar marcas de oralidade? Em quais momentos do 

vídeo?

5- Quais recursos expressivos o apresentador utiliza durante a 

exposição? Como isso acontece durante o desenvolvimento do assunto?

6- O gênero oral apresentado faz correspondência a qual gênero textual?

7- Qual o objetivo do vídeo e de outros vídeos como esse?



DESENVOLVIMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
estudo, manipulação, 
reflexão a respeito do 
objeto de 
conhecimento bem 
como sua aplicação.

Compartilhando...

1- A expectativa que você tinha ao ver o título do vídeo se confirmou após 

a apresentação? O que você esperava?

2- Qual o assunto do vídeo?

3- O que você achou mais interessante?

4  Qual parte te surpreendeu? Por quê?

5- Quais as informações mais importantes em sua opinião?

6- Você acha que esse assunto é real, verdadeiro e comprovado ou 

apenas uma criação do editor do vídeo para promover likes?

7- Se você não tivesse prestado atenção ao vídeo e à forma de expressão 

oral do apresentador, você conseguiria responder às perguntas 

realizadas anteriormente?



DESENVOLVIMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
estudo, manipulação, 
reflexão a respeito do 
objeto de 
conhecimento bem 
como sua aplicação.

Leia o texto:

“O mistério do sono”

Texto da  Revista Ciència Hoje das Crianças, matéria publicada no site em 09/11/1995, disponível em 
http://chc.org.br/o-misterio-do-sono/ 

http://chc.org.br/o-misterio-do-sono/


DESENVOLVIMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
estudo, manipulação, 
reflexão a respeito do 
objeto de 
conhecimento bem 
como sua aplicação.

Painel de questões:

Textos Expositivos de Divulgação Científica Orais e Escritos

Pergunta Resposta



FECHAMENTO
Neste componente da 
aula, você deve trazer 
tarefas que permitem 
tanto obter 
informações sobre o 
resultado da tarefa, os 
processos envolvidos, 
bem como a 
antecipação dos 
próximos passos.

Dicas para uma boa exposição oral:


