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Escola:   E.   M.   Professor   Antonio   Lacerda   Bacellar   
Professores:   Mara   e   Vanessa     Turmas:   5º   Ano   A   e   B   
Semana   de:   01/03/2021   a   05/03/2021   Quantidade   de   aulas   previstas:   25   

  

  
Duraçã 

o   
hora/au 

la   

Disciplina   
Práticas   de   

linguagem/área   

Objetos   de   
conhecimento/conte 

údo   
Habilidades   Estratégias   e   Recursos   

2ª   

  
4   aulas   

  

Português   
Leitura/escuta   
(compartilhada   e   
autônoma)   

Compreensão   
  

(EF35LP03)   Identificar   a   ideia   central   do   texto,   
demonstrando   compreensão   global.   

Texto:   O   cavalo   Descontente   
Interpretação   de   gramática   
https://www.youtube.com/watch?v=fwgfQ1 
M5WRg     

1   aula   
Inglês   

  
  
  

Inglês   
  

  
  

-   Geetings   
(Saudações):   Hi,   
Hello,   Good   Morning,   
Good   Afternoon,   
Good   Evening,   Good  
Night,   See   you   late,   
See   you   tomorrow,   
See   ya.   

  
  

  
-   Aprender   os   primeiros   cumprimentos   em   
inglês;   
-   Fixar   o   significado   das   saudações   
(greetings);   
-   Identificar   os   cumprimentos;   
-   Fixar   o   conteúdo   relacionado   às   ilustrações;   
-   Perceber   a   correspondência   entre   os   
conteúdos;   
-   Fixar   oralmente   as   saudações   
  

-   Atividades   orais   e   ortográficas   que   
simbolizem   os   cumprimentos   básicos;   
-   Atividades   diversificadas   da   palavra   
escrita   em   inglês   e   traduzida   para   o   
português;     
-   Exercícios   de   fixação   do   conteúdo   para   o   
enriquecimento   do   vocabulário   do   idioma   
em   sala   on   line   (via   classroom);  
-   Atividade   que   desenvolva   a   criatividade   e   
participação;   
-   Internet   (links   de   vídeos   explicativos);   
  

3ª   

  
  

3   aulas   
  
  

Português   
Leitura/escuta   
(compartilhada   e   
autônoma)   

Compreensão   em   
leitura   

(EF05LP22)   Ler   e   compreender   verbetes   de   
dicionário,   identificando   a   estrutura,   as   
informações   gramaticais   (significado   de   
abreviaturas)   e   as   informações   semânticas   

Texto:   Porque   a   gente   tem   febre?   
Interpretação   e   gramática   
https://www.youtube.com/watch?v=6-5PQB 
l5OG4     
https://www.youtube.com/watch?v=sC5HQi 
sR_bw     

1   aula   Educação   Física   Ginástica   
  

(EF35EF07)   Experimentar   e   fruir,   de   forma   
coletiva,   combinações   de   diferentes   elementos   

Construir   relatos   de    movimentos   aleatórios   
de   ginástica   ou   esportes   e   brincadeiras.   

https://www.youtube.com/watch?v=fwgfQ1M5WRg
https://www.youtube.com/watch?v=fwgfQ1M5WRg
https://www.youtube.com/watch?v=6-5PQBl5OG4
https://www.youtube.com/watch?v=6-5PQBl5OG4
https://www.youtube.com/watch?v=sC5HQisR_bw
https://www.youtube.com/watch?v=sC5HQisR_bw
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da   ginástica   geral   (equilíbrios,   saltos,   giros,   
rotações,   acrobacias,   com   e   sem     
materiais),   propondo   coreografias   com   
diferentes   temas   do   cotidiano   

1   aula   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.     
  

*   Nessa   atividade   o   aluno   irá   trabalhar   a   
imaginação,   interpretação   de   obras   de   arte   
e   a   capacidade   de   expressar-se   
artisticamente.   

4ª   

  
  

5   aulas   
  
  

Matemática  
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.   

Situação   problema   envolvendo   cálculo   de   
adição   e   subtração   
dezena,   dúzia   e   centena   

5ª   

  
  

4   aulas   
  
  

Matemática  
Números   

Problemas:   
multiplicação   e   divisão   
de   números   racionais   
cuja   representação   
decimal   é   finita   por   
números   naturais   

(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.   

Situação   problema   envolvendo   cálculo   de   
Multiplicação   e   divisão   simples   
dezena,   dúzia   e   centena   

  
  
  

1   aula   
  
  
  
  

  

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.     
  

*   Nessa   atividade   o   aluno   irá   trabalhar   a   
imaginação,   interpretação   de   obras   de   arte   
e   a   capacidade   de   expressar-se   
artisticamente.   

6ª   
  
  

2   aulas   

Ciências   
Matéria   e   energia   

  

Propriedades   físicas   
dos   materiais   
Ciclo   hidrológico   

((EF05CI03)   Selecionar   argumentos   que   
justifiquem   a   importância   da   cobertura   vegetal   
para   a   manutenção   do   ciclo   da   água,   a   

Compreender   as   primeiras   civilizações,   a   
importância   da   agricultura   e   de   fixar   
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1   aula   
  
  
  
  

1   aula   

  
  
  

História   
Povos   e 
culturas:   meu   lugar   
no   mundo   e   meu 

grupo   social   
  
  
  

Geografia   
O   Sujeito   e   seu   
lugar   no   mundo   

Consumo   consciente   
Reciclagem   
  

O   que   forma   um   povo:   
do   nomadismo   aos   
primeiros   povos   
sedentarizados   
  
  
  

Diferenças   
étnico-raciais   e   
étnico-culturais   e   
desigualdades   sociais   

conservação   dos   solos,   dos   cursos   de   água   e   
da   qualidade   do   ar   atmosférico.   
  

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

(EF05GE02)   Identificar   diferenças   
étnico-raciais   e   étnico-culturais   e   
desigualdades   sociais   entre   grupos   em   
diferentes   territórios.   

moradia.   As   primeiras   sociedades   e   o   
papel   de   cada   indivíduo   dentro   dela   
Roda   de   conversa   
Vídeo   
https://www.youtube.com/watch?v=ozOvH0 
ObSDc     

  1   aula     Educação   física   Ginástica   
  

(EF12EF08)   Planejar   e   utilizar   estratégias   para   
a   execução   de   diferentes   elementos   básicos   
da   ginástica   e   da   ginástica   geral.   

Os   alunos   irão   refletir   e   demostrar,   por   
meio   de   vídeos   vivencia   de   movimentos.   

Avaliação   da   semana:   A   avaliação   será   individual   do   aluno   em   meio   ao   desenvolvimento   das   atividades   de   acordo   com   as   habilidades   da   BNCC   e   os   
protocolos   do   Instituto   Ayrton   Senna.   

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ozOvH0ObSDc
https://www.youtube.com/watch?v=ozOvH0ObSDc

