
                                        

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
 

PROFESSOR: VANDA (titular); DIOGO (Educação Física); ELAINE (Arte) 
e CLEUZA (Inglês) 

TURMA: 5º ANO A 

SEMANA DE: 05 a 09 DE OUTUBRO DE 2020 
 

QUANTIDADE DE AULAS: 25 

 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 
 
 
 
 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 

Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de 
escrita  
 
 
 
Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de 
escrita  
 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e 
verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas 
em enumerações) e regras ortográficas. 
 
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e 
verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas 
em enumerações) e regras ortográficas. 

Textos explicativos no caderno, vídeos e 
exercícios no livro.  

 
3ª 2 

 
 
 

 
Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

 
Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita  
 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, 
tais como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação 

 
Textos explicativos no caderno, vídeos e 
exercícios no livro.  
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1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Grandezas e medidas 

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

(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 
 
(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. 

 
 
 
 
 
 
Textos explicativos no caderno e exercícios 
no livro.  
 
 

 

2 Educação física Ginasticas / Esportes 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais), propondo coreografias com 
diferentes temas do cotidiano. 
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias 
para resolver desafios na execução de 
elementos básicos de apresentações 
coletivas de ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo e 
adotando procedimentos de segurança. 

“Ginastica rítmica” 
1º Momento Responder questionário; 
2º  Momento registrar através de foto. 

 
4ª 

 
3 
 
 
 
 
 
2 

 
 
Geometria  
 
 
 
 
 
 

Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento, representações, 
planificações e características  
 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números racionais cuja 
representação decimal é finita por 
números naturais 
 

 
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas 
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus 
atributos. 
 
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas 
de multiplicação e divisão com números 
naturais e com números racionais cuja 

 
 
 
Textos e vídeos explicativos e resolução 
das atividades do livro. 
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Números  
 

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. 

 
5ª  

3 
 
 
 

Grandezas e medidas  
 
 

Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações 

(EF05MA20) Concluir, por meio de 
investigações, que figuras de perímetros 
iguais podem ter áreas diferentes e que, 
também, figuras que têm a mesma área 
podem ter perímetros diferentes. 

Texto e vídeo explicativo para facilitar o 
entendimento do conteúdo a ser resolvido 
no livro. 
 
 

 

2 
Arte 
Artes Visuais Contextos e práticas 

(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. 

Composição visual - retrato. 
Desenho de observação. 
 
 

 
6ª  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
Registros da

 história: linguagens
 e culturas 

 
 
 
 
Vida e evolução 

 
Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 
 
 
 
 
Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 
Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório  
 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios 
materiais e imateriais da humanidade e 
analisar mudanças e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 

 
(EF05CI06) Selecionar argumentos que 
justifiquem por que os sistemas 
digestório e respiratório são considerados 
corresponsáveis pelo processo de 
nutrição do organismo, com base na 
identificação das funções desses 
sistemas. 

 
Textos e vídeos explicativos sobre o 
assunto estudado. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Inglês 

- Personal pronouns (Pronomes 
pessoais): I, You, He, She, It, We, 
You, They. 

- Aprender e conhecer os pronomes pessoais 
em inglês, assim como, saber empregá-los 

- Atividades diversificadas com imagem da 
palavra escrita em inglês; 
- Internet (links de vídeos); 
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corretamente, no dia a dia; associá-los ao 
seu idioma materno; 

- Whatsapp com aulas on line. 

 
AVALIAÇÃO DA SEMANA: Participação e interesse dos alunos através da devolutiva via email. 
A correção será feita através da ferramenta Whatsapp (autocorreção). 

 


