
                                        

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: 26 a 30 DE OUTUBRO DE 2020 QUANTIDADE DE AULAS: 20 
 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª  
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

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. 

Texto explicativo no caderno e questões 
do livro. 
 

 
3ª 2 

 
 
 
 
 
1 
 
 

Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 

Morfologia 
Morfossintaxe 

 
 
 
 
Espaço amostral: análise de 
chances de eventos aleatórios 

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso 
de conjunções e a relação que 
estabelecem entre partes do texto: 
adição, oposição, tempo, causa, 
condição, finalidade. 
 
(EF05MA22) Apresentar todos os 
possíveis resultados de um experimento 

Texto explicativo no caderno, vídeos e 
questões do livro. 
 
 
 
 
Revisão do conteúdo já estudado e 
exercícios no livro. 
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aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou não. 

 

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 Alongamento; 
2º Momento atividade pratica do  Vídeo 1 
da aula passada. 

 
4ª  FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO 
 
5ª  

3 
 
 
 
 

Números Problemas: adição e subtração de 
números naturais e números 
racionais cuja representação 
decimal é finita 

(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. 

Conteúdo a ser resolvido no livro. 
 
 

 

2 
Arte 
Artes Visuais 

Elementos da linguagem 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.). 

Composição visual com texturas. 
 

 
6ª 

2 
 
 
2 

 
 
Vida e evolução 

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

(EF05CI08) Organizar um cardápio 
equilibrado com base nas características dos 
grupos alimentares (nutrientes e calorias) e 
nas necessidades individuais (atividades 
realizadas, idade, sexo etc.) para a 
manutenção da saúde do organismo. 

 
Textos e vídeos explicativos sobre o 
assunto estudado. 
 
 
 
 

 

1 Inglês 
- Verb to be (ser/estar): Am, Are, 
Is: simple present (Negative form) 
 

- Aprender o verbo “to be (ser/estar) na 
forma Negativa; 

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

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

 


