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PLANEJAMENTO SEMANAL 
Professores: Maheli, Caterini, Sheila, Felipe, Ana Carolina, (Especialistas: Joyce - Arte, Eliane 
- Inglês e Eduardo- Ed. Física 

Turmas 5º anos A, B, C e D. 

Semana de: 01/03 a 05/03 (semana 1) Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 
 

1 aula 
Língua 

Portuguesa 

Formação de leitor 
Estratégia de leitura 
Gênero Textual: Fábula 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade.  
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 

Leitura e interpretação do trecho do livro: “O 
Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint -
Exupéry.  
Atividades de registro no caderno e ilustração. 
Sugestão de leitura do livro em PDF. 

3 aulas Matemática 

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita e ordenação de 
números naturais de até seis 
ordens. 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do 
sistema de numeração decimal. 

Leitura e interpretação de texto; 
Localizar informações. 

1 aula Inglês 

 

Numbers 
Colours 

 There is/ There are 
Human Body and Clothes 

Nationalities  
Personal Pronouns 

Review 
 

 

Saber reconhecer e utilizar 
corretamente os números cardinais 

(ate 1.000) 
Saber reconhecer cores básicas em 

Inglês (11 cores – ref. Cambridge 
Movers Exam)  

 Saber inferir na frase o uso correto de 
There is e There are 

 Saber reconhecer, em Inglês, as partes 
do corpo humano e qual roupa usar 

 

Atividades diversificadas que unam a escrita das 
palavras em Inglês e sua oralidade correta. 

Vídeos  
Exercícios de fixação do conteúdo proposto. 

Jogos e exercícios online 
 Trabalhos de pesquisa sobre os países e 

nacionalidades existentes no conteúdo dado. 
Dinâmica em grupo como meio de 
enriquecimento do vocabulário das palavras em 
Inglês. 
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PLANEJAMENTO SEMANAL 
Saber reconhecer e utilizar 

corretamente os pronomes pessoais 
em Inglês 

Aprender a identificar os países e suas 
nacionalidades 

 Revisão dos conteúdos dados 
anteriormente 

3ª 
 

3 aulas  
Língua 

Portuguesa 

Formação de leitor 
Estratégia de leitura 
Gênero Textual e Linguagens 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade.  
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 

Leitura dos textos no livro: Ápis de Língua 
Portuguesa do 5º ano, páginas: 10 a 13. 
Atividade na chamada de vídeo via Meet. Para 
observar com os alunos quais informações 
reconhecem dos diversos textos quanto aos 
gêneros e linguagens que aparecem nos 
portadores. 
Registro no caderno de conclusões sobre os 
textos. 

2 aulas  
 

Ciências 

Movimento de rotação da 
Terra; 

Dia e noite; 
 

(EF05CI11) Associar o movimento 
diário do Sol e das demais estrelas no 
céu ao movimento de rotação da Terra. 

Explorar o texto por meio de leitura; 
Observar as imagens e assistir o vídeo onde 
podemos observar o movimento aparente do 
Sol; 
 Responder as questões no livro Ápis 
interdisciplinar pág. 16; 
 

4ª 
 

3 aulas  Matemática 

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita e ordenação de 
números naturais de até seis 
ordens. 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do 
sistema de numeração decimal. 

Pesquisa na Internet sobre Censo, 
Leitura e escrita de números; 
Completar tabela; 

1 aula Geografia 
Formas de representação e 
pensamento espacial (mapa). 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e 
hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e 

Observação de mapa;  
Localização do estado de São Paulo; 
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PLANEJAMENTO SEMANAL 
representações gráficas 

1 aula História 

Da sedentarização aos primeiros 
povos. 

 

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

Leitura e interpretação de texto informativo e do 
trecho do poema “Terra molhada”; 
Realizar uma conversa com a professora e 
colegas da sala em vídeo chamada; 
Respondes as questões 1 e 2 do livro Ápis 
interdisciplinar pág. 84; 
 

5ª 
 

3 aulas Matemática 

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita e ordenação de 
números naturais de até seis 
ordens. 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do 
sistema de numeração decimal. 

Leitura de tabela; 
Escrita por extenso de números; 
Pesquisa na Internet; 

2 aulas Arte 

Fotografia; Processo de Criação.  (EFI5AR01) - Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. / (EF15AR02) - Explorar e 
reconhecer elementos constitutivos 
das artes visuais (ponto, linha, cor, 
forma, espaço, movimento etc). / 
(EF15AR04) - Experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho 
pintura, colagem, quadrinhos, 
dobraduras, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc). / 
(EF15AR05) - Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade.  

Leitura de imagem mediada: Fotografia de  José 
Bassit: 
(https://www.instagram.com/p/B_FUEJMHaFv/);  
 
-Registro da leitura de imagem individual por 
escrito.  
 
-Produção de registro fotográfico, utilizando a 
câmera de um celular.  
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PLANEJAMENTO SEMANAL 

6ª  
 

3 aulas 
Língua 

Portuguesa 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
Jogo – On line -  (Forca) 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para 
esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

Através do jogo: on line “Forca” os alunos irão 
observar a escrita correta de algumas palavras e 
sua grafia. 

2 aulas  Educação Física 
Atividade de Handebol, 
adaptado para ser feito em casa. 

(EF35EF05) Experimentar e fruir 
diversos tipos de esportes de campo e 
taco, rede/parede e invasão, 
identificando seus elementos comuns e 
criando estratégias individuais e 
coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 
 

Utilizar o espaço da casa, uma bola e objetos 
para montar o gol. Realizar a atividade conforme 
as instruções dos professores. Enviar devolutiva 
no e-mail dos professores. 

Avaliação da semana: Através da escuta dos alunos, quanto a devolutiva durante as aulas no Google Meet. E envio de algumas tarefas via e-mail. No caso da Educação 
Física a devolutiva por e-mail do professor 
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