
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 
Escola: Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm 

Professores: Andréia, Monica, Patrícia R. e Patrícia M. Turmas 5º anos A, B, C e D. 

Semana de: 12/10 a 16/10 Quantidade de aulas previstas: 15 aulas 

 

 
Duração 
hora/ 
aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/ 
área 

Objetos de 
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 
 

4 aulas Língua 
Portuguesa 

Feriado Dia das 
Crianças  Feriado Dia das Crianças 

1 aula Inglês Feriado Dia das 
Crianças  Feriado Dia das Crianças 

 
3ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa 

Feriado Dia do 
Professor 

  
Feriado Dia do Professor 

2 aulas Ciências 
Feriado Dia do 
Professor 

  
Feriado Dia do Professor 

4ª 

1 aula 
Geografia 
 
 

 Aquecimento Global 

EF05CI03-    Selecionar argumentos que justifiquem 
a importância da manutenção da cobertura vegetal 
para a manutenção do ciclo da água, a preservação 
dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar 
atmosférico. 

Leitura de um texto: Aquecimento Global e Assistir o 
desenho :A era do gelo II 
https://youtu.be/iHU4NVMydPA 
 

1 aula História 

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

Leitura de um texto: Aquecimento Global e Assistir o 
desenho :A era do gelo II 
https://youtu.be/iHU4NVMydPA 
Analise do filme visando a transição dos períodos históricos. 

3 aulas Matemática 

Aquecimento Global (EF05MA23) Determinar a probabilidade de 
ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, 
quando todos os resultados possíveis têm a mesma 
chance de ocorrer (equiprováveis). 

Leitura de um texto: Aquecimento Global e Assistir o 
desenho :A era do gelo II 
https://youtu.be/iHU4NVMydPA 
Observação da transformação da atmosfera “aquecimento 
global” 
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5ª 5 aulas Artes Formas geométricas 
EF15AR02-Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
cor, espaço e movimento) 

Ouvir e assistir: A história do quadradinho e desenhar as 
formas geométricas que aparecem na história. 
https://youtu.be/V0Lddav50cA 
 

6ª 5 aulas Ed. Física 

Utilizar a brincadeira 
de cabra cega para 
experimentar e fruir 
brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e 
do mundo  

(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. 
 

Utilizar o espaço de sua casa para realizar a brincadeira de 
cabra cega, orientar o aluno para realizar a atividade, através 
de fotos e textos. Não é necessária a devolutiva para o 
professor nesta semana. 

Avaliação da semana: Semana das Crianças com atividades de entretenimento abordando as áreas de estudo com: movimento, arte e filme relacionados ao Meio 
Ambiente abordando também questões socioemocionais entre os personagens.   
 
 


