
                                        

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
 

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

TURMA: 5º ANO A 

SEMANA DE: 19 a 23 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 
 
 
 

 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada  e 
autônoma) 

Compreensão em leitura. 
 
 
 
 
Compreensão em leitura 

(EF05LP08) Localizar e organizar 
informações explicitas, na sequência em que 
aparecem no texto. 
 
(EF05LP08) Localizar e organizar 
informações explicitas, na sequência em que 
aparecem no texto. 

Texto sobre conto de adivinhação, e 
responder as questões no livro.  

 
3ª 2 

 
 
 
 
 
1 

 
Educação literária  
 
 
 
 
Grandezas e medidas  

Elementos constitutivos do 
discurso narrativo ficcional em 
prosa e versos: estrutura da 
narrativa e recursos expressivos. 
 
Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações 

(EF05LP38) Identificar, em texto narrativo 
ficcional, a estrutura da narração: 
ambientação, personagens, enredo, bem 
como de recursos expressivos próprio do 
texto literário. 
 

Texto explicativo no caderno e questões 
do livro. 
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 (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. 

Revisão do conteúdo já estudado e 
exercícios no livro. 

 

2 Educação física Jogos mesa e jogos de Tabuleiro 

EF35EF15). Identificar as características das 
lutas do contexto comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e africana, 
reconhecendo as diferenças entre lutas e 
brigas e entre lutas e as demais práticas 
corporais.  

Lutas o que são? 
1º Momento Video 1; 
2º Momento Video 2. 

 
4ª 

 
3 
 
 
2 

 
 
 
Geometria 

Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas 
quadriculadas: reconhecimento 
da congruência dos ângulos e da 
proporcionalidade dos lados 
correspondentes 

 
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos 
ângulos e a proporcionalidade entre os lados 
correspondentes de figuras poligonais em 
situações de ampliação e de redução em 
malhas quadriculadas e usando tecnologias 
digitais. 

 
 
 
Textos e vídeos explicativos e resolução 
das atividades do livro. 
 
 

 
5ª  

3 
 
 
 
 

 
Grandezas e medidas  
 
 

 
Noção de volume 

(EF05MA21) Reconhecer volume como 
grandeza associada a sólidos geométricos e 
medir volumes por meio de empilhamento 
de cubos, utilizando, preferencialmente, 
objetos concretos. 

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

 

2 
Arte 
Teatro Contextos e práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro 
presentes em diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional. 

Composição de Teatro de sombras. 
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6ª  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
Vida e evolução 
 
 
 
 
 
Vida e evolução 

Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 
Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório 
 
 
 
Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 
Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório. 

(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. 
 
(EF05CI07) Justificar a relação entre o 
funcionamento do sistema circulatório, a 
distribuição dos nutrientes pelo organismo e 
a eliminação dos resíduos produzidos. 

 
Textos e vídeos explicativos sobre o 
assunto estudado. 
 
 
 
 
 
 

 

1 Inglês 

- Verb to be (ser/estar): Am, Are, 
Is; simple present (Affirmative 
form) 
 
 

- Aprender o verbo “to be (ser/estar) 

- Possibilitar ao aluno adquirir os 
conhecimentos necessários à compreensão 
e a expressão. 

- Formular hipóteses sobre regras de uso da 
língua com base na análise de regularidade e 
aplica-las em produções escritas, revisões e 
leitura; 

 

- Atividades diversificadas com imagem da 
palavra escrita em inglês; 
- Internet (links de vídeos); 
- 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). 

 


