
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: JOÃO MIDOLLA

Professores: Vanda Turmas 5º ANO A

Semana de: 31 DE AGOSTO A 4 DE SETEMBRO DE 2020. Quantidade de aulas previstas:25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3

2

Leitura/escuta
(compar lhada e 
autônoma)

Oralidade

Compreensão em leitura 

Produção de texto

EF05LP10) Ler e compreender, com 
autonomia, anedotas, piadas e cartuns, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida co diana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a
situação comunica va e a finalidade do 
texto.

(EF05LP19) Argumentar oralmente 
sobre acontecimentos de interesse 
social, com base em conhecimentos 
sobre fatos divulgados em TV, rádio, 
mídia impressa e digital, respeitando 
pontos de vista diferentes

Leitura dos textos, compreensão
resolvendo as questões.
Interpretação de texto e imagem
após a explicação da professora.

3ª 2

1

Análise linguís ca/
semió ca

(Ortografização)

Números

Formas de composição dos
textos

Representação fracionária
dos números racionais:

reconhecimento,
significados, leitura e
representação na reta

numérica

(EF05LP21) Analisar o padrão
entonacional, a expressão facial e

corporal e as escolhas de variedade e
registro linguís cos de vloggers de vlogs

opina vos ou argumenta vos.

(EF05MA03) Iden ficar e representar
frações (menores e maiores que a

unidade), associando-as ao resultado de
uma divisão ou à ideia de parte de um
todo, u lizando a reta numérica como

recurso.

Leitura dos textos e fazer a
comparação entre eles.

Vídeos explica vos sobre o que é
a fração e a forma de leitura.



2

Educação Física

Jogos mesa e jogos de
Tabuleiro

(EF35EF01) Experimentar e fruir

brincadeiras e jogos populares do Brasil

e do mundo, incluindo aqueles de

matriz indígena e africana, e recriá-los,

valorizando a importância desse

patrimônio histórico-cultural.

(EF35EF04) Recriar, individual e

cole vamente, e experimentar, na

escola e fora dela, brincadeiras e jogos

populares do Brasil e do mundo,

incluindo aqueles de matriz indígena e

africana, e demais prá cas corporais

tema zadas na escola, adequando-as

aos espaços públicos disponíveis.

Jogo Uno
1º Momento Pra ca, 
alongamento como maneira de 
manter-se a vo;
2º Momento Construção do 
brinquedo e preparação;
3 Momentos Execução dos jogos
e brincadeiras propostos;
4º Momento registro através de

fotos.

4ª

3

2

Números

Números

Representação fracionária
dos números racionais:

reconhecimento,
significados, leitura e
representação na reta

numérica

Comparação e ordenação de
números racionais na 
representação decimal e na 
fracionária u lizando a 
noção de equivalência

(EF05MA03) Iden ficar e representar
frações (menores e maiores que a

unidade), associando-as ao resultado de
uma divisão ou à ideia de parte de um
todo, u lizando a reta numérica como

recurso.

(EF05MA04) Iden ficar frações
equivalentes.

Vídeos explica vos sobre o que é
a fração e como calcular uma

fração.

Explicação por escrito e fichas
para fazer a comparação entre

as frações.
5ª

3 Números
Representação fracionária

dos números racionais:
reconhecimento,

significados, leitura e
representação na reta

numérica

 Musicalidade

(EF05MA03) Iden ficar e representar
frações (menores e maiores que a

unidade), associando-as ao resultado de
uma divisão ou à ideia de parte de um
todo, u lizando a reta numérica como

recurso.

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas,
como  as  existentes  no  próprio  corpo

Vídeos explica vos sobre o que é
a fração e como calcular uma

fração.

Confeccionar  instrumento



2
ARTE

(palmas,  voz,  percussão  corporal),  na
natureza  e  em  objetos  co dianos,
reconhecendo os elementos cons tu vos da
música e as caracterís cas de instrumentos
musicais variados.

musical  com  materiais
recicláveis.
Materiais sonoros diversos.

6ª

2

2

1

Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Inglês

Trabalho e inovação
tecnológica

Trabalho e inovação
tecnológica

Animals

(EF05GE07) Iden ficar os diferentes
pos de energia u lizados na

produção industrial, agrícola e
extra va e no co diano das

populações.

(EF05GE06) Iden ficar e comparar
transformações dos meios de
transporte e de comunicação.

Saber falar, escrever de forma correta 
os nomes de vários animais;

Saber idenficar quais animais são de
casa (pets), fazenda e zoológico.

Leitura dos textos explica vos,
imagens sobre os temas e vídeos
para melhor fixação do conteúdo

estudado.

A vidades diversificadas com 
imagem da palavra escrita em 
inglês;
Internet (links de vídeos);

Whatsapp com aulas on-line.

Avaliação da semana: Observar se o aluno consegue identificar a que público a propaganda quer atingir, mesmo sendo através de imagem somente.

Observar se o aluno conseguiu compreender o que é a fração e sua forma de leitura e cálculo.

Observar se o aluno conseguiram entender de onde vem a energia que utilizamos.


