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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Professores: Alesandra, Andréa e Jussara Turmas: 5os A, B e C 

Semana de: 28 de setembro à 02 de outubro/2020 
Quantidade de aulas previstas: 7 aulas de Português, 9 aulas de 
Matemática, 1 aula de História, 1 aula de Geografia, 2 aulas de 
Ciências, 2 aulas de Educação Física, 2 aulas de Arte e 1 de Inglês. 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 

 

 

 

 

 

 

2 aulas de 

Português 

 

 

 

 

3 aulas de 

 

 

 

Leitura e 
escrita 

 
Oralidade 

 
Análise 

linguística 
 

Produção 
escrita 

 

 

 

 

Números e 

Atividade do dia:  
 
 
Português:  
 
Linguagem não-verbal; 
Projeto “Semana do 
Trânsito;” 
Tempo verbal; 
Verbos da 2ª conjugação; 
Produção textual 
(Poema, crônica ou 
conto), 
Charge. 
 
 
 
Matemática:  

 

Situações-problema; 
Porcentagem; 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam,quem os produziu e a 
quem se destinam. 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas 
nos textos lidos. 

(EF05MA07) Resolver e elaborar 
problemas de adição e subtração com 
números naturais e com números 
racionais, cuja representação decimal 
seja finita, utilizando estratégias diversas, 

Aula expositiva on-line;  
Envio de arquivos em PDF pelo 
aplicativo do WhatsApp; 
Envio de arquivo em PDF 
através do aplicativo Padlet e da 
plataforma Prescom; 
Plantão de dúvidas; 
Atendimentos por vídeo-
chamada; 
Leitura compartilhada por 
chamada de vídeo; 
Apontamentos de leitura e 
orientações matemáticas por 
áudio e vídeo; 
Requisição de pesquisa sobre 
as placas de trânsito;  
Solicitação de registros 
fotográficos e audiovisuais, 
Solicitação de revisão de 
tarefas. 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

operações 
 

Tratamento da 
informação 

 
Grandezas e 

medidas 
 

Espaço e 

forma 

 

 

 

Numeração decimal; 
Interpretação de dados 
tabelas; 
Unidades de medida; 
Sólidos geométricos, 
Expressões numéricas. 
 
 

como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

 (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. 

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

3ª 

 

 

 

 

2 aulas de 

Português 

 

3 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

Leitura e 
escrita 

 
Oralidade 

 
Análise 

linguística 
 

 

 

 
Atividade do dia: 
 
Português 
 
História em quadrinhos; 
Leitura e interpretação de 
texto; 
Aumentativo e diminutivo, 
Superlativo;  
Poema,  
Tipo de linguagem. 
 

 

 

 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a 
quem se destinam. 

 (EF35LP15) Opinar e defender ponto de 
vista sobre tema polêmico relacionado 
asituações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argumentação, 
considerando a situação comunicativa e o 

 

Aula expositiva on-line;  
Envio de arquivos em PDF pelo 
aplicativo do WhatsApp; 
Envio de arquivo em PDF 
através do aplicativo Padlet e da 
plataforma Prescom; 
Atendimentos por vídeo-
chamada; 
Plantão de dúvidas; 
Leitura compartilhada por 
chamada de vídeo; 
Apontamentos de leitura e 
orientações matemáticas por 
áudio e vídeo; 
Uso do livro didático; 
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Grandezas e 
medidas 

 
Números e 
operações 

 
Tratamento da 

informação 
 

 

 

 

 

Matemática 

 

Unidades de medida; 
Situações-problema; 
Numeração decimal, 
Tabela. 
 
 

tema/assunto do texto. 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas 
nos textos lidos. 

(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. 

(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. 

Solicitação de registros 
fotográficos e audiovisuais, 
Solicitação de revisão de 
tarefas. 
 

4ª 

 

 

1 aula de 

História 

 

 

 

 

Leitura e 
escrita 

 

 

Atividade do dia: 

 

Português 

 

 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 

 

Aula expositiva on-line;  
Envio de arquivos em PDF pelo 
aplicativo do WhatsApp; 
Envio de arquivo em PDF 
através do aplicativo Padlet e da 
plataforma Prescom; 
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1 aula de 

Geografia 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

1 aula de 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 
linguística 

 
Oralidade 

 

 

 

 

 

Grandezas e 
medidas 

 
Espaço e 

forma 
 

 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

 

 

Povos e 

Artigo de opinião; 
Biografia; 
Leitura e interpretação de 
texto; 
Emprego de “mas,” 
Linguagem informal. 
 

 

Matemática 

 

Unidades de medida, 
Sólidos geométricos. 
 

 

Geografia 

 

Um país com muitas 
desigualdades. 
 

 

 

História 

 

Migrações no território 
brasileiro. 
 

onde circulam, quem os produziu e a 
quem se destinam. 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas 
nos textos lidos. 

(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. 

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

(EF05GE01) Descrever e analisar 
dinâmicas populacionais na Unidade de 
Federação em que vive, estabelecendo 
relação entre migrações e condições de 
infraestrutura. 

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

Plantão de dúvidas; 
Análise de registros históricos e 
geográficos; 
Atendimentos por vídeo-
chamada; 
Leitura compartilhada por 
chamada de vídeo; 
Apontamentos de leitura e 
orientações matemáticas por 
áudio e vídeo; 
Uso do livro didático; 
Envio de hiperlink; 
Solicitação de revisão de 
tarefas; 
Requisição de pesquisa, 
Solicitação de registros 
fotográficos e audiovisuais. 
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culturas: Meu 

lugar no 

mundo 

 

 ocupado. 

5ª 

 

2 aulas de 

Ciências 

 

 

2 aulas de 

Português 

 

1 aula de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria e 

energia 

 

 

 

 

 

Números e 
operações 

 
Grandezas e 

medidas 
 

 

 

 

Atividade do dia: 

 

Ciências 

 

Consumismos recursos 
naturais. 
O ciclo da água. 
Qualidade ambiental. 
 

Matemática 

 

Números decimais/ 
racionais; 
Situações-problema; 
Uso da calculadora; 
Unidades de medida; 
Adição com números 
decimais, 
Reta numérica. 
 
 

 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos 
sobre as mudanças de estado físico da 
água para explicar o ciclo hidrológico e 
analisar suas implicações na agricultura, 
no clima, na geração de energia, no 
provimento de água potável e no 
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou 
locais).  
 

 (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. 

(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. 

(EF05MA19) Resolver e elaborar 
problemas envolvendo medidas das 

 

Aula expositiva on-line;  
Envio de arquivos em PDF pelo 
aplicativo do WhatsApp; 
Envio de arquivo em PDF 
através da página do Facebook 
da escola, do aplicativo Padlet e 
da plataforma Prescom; 
Plantão de dúvidas; 
Atendimentos por vídeo-
chamada; 
Leitura compartilhada por 
chamada de vídeo; 
Apontamentos de leitura e 
orientações matemáticas por 
áudio e vídeo; 
Verificação de textos científicos; 
Promoção de experimento 
científico sobre misturas sobre o 
que é solúvel em diferentes 
solventes; 
Envio de hiperlink; 
Solicitação de registros 
fotográficos e audiovisuais, 
Solicitação de revisão de 
tarefas. 
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Leitura e 
escrita 

 
Oralidade 

 
Análise 

linguística 
 

Português 

  

História em quadrinhos; 
Leitura e interpretação de 
texto; 
Tempo verbal, 
Artigo de opinião. 

grandezas comprimento, área, massa, 
tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo a transformações entre as 
unidades mais usuais em contextos 
socioculturais. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas 
nos textos lidos. 

 

 

 
6ª 

 
2 aulas de 

Arte 
 

2 aulas de 
Ed. Física 

 
1 aula de 

Inglês 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arte 

Processos de criação: 
Dobradura. 

 

 

Educação Física 

Esportes de invasão 

Esporte Basquetebol 

 

 

Inglês 

(EF15AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artísticas (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável 
de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 
 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de 
jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade e suas manifestações 
(profissional e comunitária/lazer). 

 

Construir frases em inglês, usando o 
vocabulário sobre jobs. 

YouTube;  

Papel; 

Cola; 

Caderno de desenho. 

 

Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF e Word. 
Avaliações através de questões, 
debates e pesquisas. 
 

 

 
 
Plataforma; 
Caderno, 
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Inglês Jobs  Consulta ao vocabulário. 
 

Avaliação da semana: Processual e contínua em todos os aspectos que competem aos conteúdos abordados. 

Correções: Todas as correções, referentes às atividades aplicadas na semana corrente, são disponibilizadas na quinta-feira, no final 
do período de aula em todas as plataformas citadas no campo “Estratégias e Recursos.” 

 


