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Professores: Eduardo, Mary e Valkíria,Iris Turma: 5° ano A - manhã 
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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

7h as 7h50 L.P. Compreensão em leitura 
Escrita colaborativa 

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, 
piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 
(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 
instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto. 

Livro Ápis de Língua Portuguesa 
páginas 81 e 82, internet, 
celular, computador e interação 
online. 

8h as 8h50 L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação online. 

9h as 9h50 GEO. Mapas e imagens de 
satélite 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, 
comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e 
imagens de satélite de épocas diferentes. 

Livro Ápis Interdisciplinar 
páginas 52 e 53, celular, 
computador, internet e 
interação online. 

10h20 as 
11h10 

MAT. Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações 
entre as unidades de 
medida mais usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre 
as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 56 e 57, internet, 
celular, computador, interação 
online. 
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11h10 as 
12h 

MAT. Leitura, coleta, classificação 
interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de 
linhas 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em 
textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar 
conclusões. 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 56 e 57, internet, 
celular, computador, interação 
online. 

 
 
 
 

3ª 

7h as 7h50 MAT. Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações 
entre as unidades de 
medida mais usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre 
as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 56 e 57, internet, 
celular, computador, interação 
online. 

8h as 8h50 L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação online. 

9h as 9h50 MAT. Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações 
entre as unidades de 
medida mais usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre 
as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

Caderno, lápis, borracha, caneta, 
internet, celular, computador e 
interação online. 

10h20 as 
11h10 

CIÊN. Propriedades físicas dos 
materiais 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 
forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

Livro Interdisciplinar páginas 240 
e 241, internet, celular, 
computador e interação online. 

11h10 as 
12h 

CIÊN. Propriedades físicas dos 
materiais 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 

Livro Interdisciplinar páginas 240 
e 241, internet, celular, 
computador e interação online. 
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forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

 
4ª 

 
 
1h 40m 

 
 
Educação 
Física 

 
 
Ginástica Geral 

(EF35EF07) Planejar e utilizar estratégia para resolver desafios 
na execução de elementos básicos de apresentações coletivas 
de ginastica geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança . 

Exposições de vídeos e audio 
explicativos das atividades, de 
respiração e equilíbrio e 
coordenação motora. Material 
reciclável e alternativos 

1h 40m Arte Artes Visuais (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. za 

               Ponto de vista     

50 m Inglês Iniciando 
  os GREETINGS 
 

  Saber falar e escrever de forma correta os cumprimentos  
básicos  (GREETINGS) . 

Atividades diversificadas, 
principalmente ilustrativas 
(PDF), Livro didático , Texto 
explicativo , etc 

5ª 

7h as 7h50 L.P. Compreensão 
Formas de composição dos 
textos 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em 
argumentações sobre produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos. 

Livro Ápis Língua Portuguesa 
páginas 83 e 84, internet, 
celular, computador e interação 
online. 

8h as 8h50 L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação online. 

9h as 9h50 MAT. Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações 
(prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e 
comparar seus atributos 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 58 e 59, internet, 
celular, computador e interação 
online. 

10h20 as 
11h10 

MAT. Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento, 
representações, 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações 
(prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e 
comparar seus atributos 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 58 e 59, internet, 
celular, computador e interação 
online. 
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planificações e 
características 

11h10 as 
12h 

MAT. Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações 
(prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e 
comparar seus atributos 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 58 e 59, internet, 
celular, computador e interação 
online. 

6ª 

7h as 7h50 L.P. Compreensão em leitura (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre 
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as 
convenções dos gêneros e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Texto informativo sobre 7 de 
setembro, internet, celular, 
computador e interação online. 

8h as 8h50 L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação online. 

9h as 9h50 HIST. O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros 
povos sedentarizados 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 

Livro Ápis Interdisciplinar página 
88, internet, celular, 
computador e interação online.  

10h20 as 
11h10 

MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 60 e 61, internet, 
celular, computador e interação 
online. 

11h10 as 
12h 

MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Livro Nosso Livro de Matemática 
páginas 60 e 61, internet, 
celular, computador e interação 
online. 

Avaliação: a interação é realiza nas aulas de oralidade e conforme a necessidade de cada família, ocorrendo no horário e aula e fora do horário, pois os equipamentos 
utilizados pelos (as) alunos e alunas são também utilizados por seus responsáveis. 


