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Escola: E. M.  YOSHIHIKO NARITA 
Professor: Valkíria Benedita dos Santos, Eduardo, Mary e Iris Turma: 5° ano A - manhã 
Semana de:28 de setembro a 02 de outubro de 2020 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 
 

Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas L.P. Compreensão 
Formação do leitor literário 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, 
como patrimônio artístico da humanidade. 

Caderno. lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

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. 

1 aula GEO. Território, redes e 
urbanização 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e 
analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento. 

Caderno. lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

2 aulas MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

(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. 
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
 

Caderno. lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 
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MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

(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. 
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Caderno. lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

 
 
 
 

3ª 

2 aulas 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, celular, 
internet e interação. 

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, celular, 
internet e interação. 

1 aula 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. 

2 aulas CIÊN. Propriedades físicas 
dos materiais 
Consumo consciente 
 

(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. 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 
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(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte 
adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana 

CIÊN. Propriedades físicas 
dos materiais 
Consumo consciente 
 
 

(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. 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte 
adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

 
4ª 

1h e 40m Educação 
Física 

Ginástica geral 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes elementos da ginásticas geral 
( equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com  ou 
sem materiais) , propondo coreografias com diferentes 
temas do cotidiano. 

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

1h e 40m Arte 

Processos de Criação 

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

Releitura da obra Mulher no  
espelho, de Pablo Picasso 

50m Inglês 

 
Months of the year    

Saber falar e escrever, de forma correta, os meses 
do ano.   

Atividades diversificadas, 
principalmente ilustrativas 
(PDF); Livro didático; Texto 
e/ou vídeo explicativo;  
Indicação de vídeo; etc.  

5ª 
2 aulas L.P. Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 

compreensão global. 
Caderno, lápis, borracha, 
internet, celular e interação. 

L.P. Oralidade (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com Celular, internet, computador e 
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pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

interação.  

3 aulas MAT. Propriedades da igualdade 
e noção de equivalência 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de 
linhas 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em 
sentença matemática seja uma igualdade com uma operação 
em que um dos termos é desconhecido. 
(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. 
 
 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

MAT. Propriedades da igualdade 
e noção de equivalência 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em 
sentença matemática seja uma igualdade com uma operação 
em que um dos termos é desconhecido. 
(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. 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

MAT. Propriedades da igualdade 
e noção de equivalência 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em 
sentença matemática seja uma igualdade com uma operação 
em que um dos termos é desconhecido. 
(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. 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

6ª 

2 aulas L.P. Formação do leitor literário 
Construção do 
sistema alfabético/ 
Convenções da 
escrita 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, 
como patrimônio artístico da humanidade. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 

Livro em PDF, caderno, lápis, 
borracha, celular, internet e 
interação. 
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linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 

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 e interação. 

1 aula HIST. As formas de organização 
social e política: a noção de 
Estado 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder 
político com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de 
outras formas de ordenação social. 
 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 

2 aulas MAT. Problemas: multiplicação e 
divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de 
linhas 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio 
de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e 
sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito 
sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados 

Caderno, impressora (opcional), 
lápis, borracha, celular, internet 
e interação. 

MAT. Problemas: multiplicação e 
divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e 
representação de dados em 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio 

Caderno, impressora (opcional), 
lápis, borracha, celular, internet 
e interação. 
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tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de 
linhas 

de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e 
sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito 
sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados 

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. 
Observação: semana de revisão  


