
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: planejando uma exposição oral

Finalidade da 
aula:

Realizar o planejamento de uma exposição oral, considerando as 
condições de produção e os recursos estilísticos e composicionais 
de textos expositivos de divulgação científica apresentados 
oralmente

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental 

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

Objeto(s) do 
conhecimento:

Compreensão de textos orais

Prática de 
linguagem:

Oralidade

Habilidade(s) da 
BNCC

EF35LP19

Esta é a décima primeira 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.

Para saber mais…
O sono e os sonhos - 

entendendo e  
planejando uma 
exposição oral



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

Refletindo...

● O que é planejar?

● Você já planejou algo em sua vida?

Então, mãos à obra: 

Planejando uma exposição oral - seminário



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

Para planejar é preciso:



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.

Retomando...

O que você sabe sobre o sono e os sonhos?

- Converse com os colegas de seu grupo sobre o assunto tratado na 
aula anterior.

- Reveja o “Mural de Perguntas” e leia as questões elaboradas 
coletivamente na aula anterior.

- O que podemos fazer para complementar as respostas já escritas 
no nosso Mural de Perguntas?



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

Pesquisando...

Realize a leitura e análise do material disponibilizado.

O desafio agora é:

Selecionar conteúdo relevante, considerando as questões do “Mural de 
Perguntas”,  informações complementares e curiosidades sobre o tema.

Preparados para a próxima etapa?



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

Etapas da apresentação Descrição da ação
1- Abertura O aluno expositor se apresenta, apresenta 

os demais colegas e saúda a plateia.

2- Introdução ao tema Anúncio e contextualização do tema, 
justificando sua relevância.

3- Desenvolvimento e 
encadeamento dos assuntos 
dentro do tema.

O aluno expositor passa a apresentar os 
assuntos, que podem estar elencados em 
tópicos, enumerados ou em uma sequência 
lógica, de acordo com o tema.

4- Recapitulação/ resumo O aluno expositor realiza uma síntese das 
informações mais relevantes.

5- Conclusão O aluno expositor finaliza, reforçando a 
relevância do tema, após todas as 
informações apresentadas.

6- Encerramento O aluno expositor anuncia o final da 
apresentação e agradece a todos pela 
atenção, colocando-se disponível para 
esclarecer possíveis dúvidas.



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. Agora, preparem-se!

Estudem o roteiro e os conteúdos planejados, preparem o 

material e os recursos necessários à apresentação e ensaiem!!!

Até breve!!!!


