
  

  

 

Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni          

Professores: Rosemeire, Ilza, Madalena. Edinho, Mary e Cleuza 
Turmas: 5º ano A, B, C. 

Semana de : 01/03 a 05/03 
Quantidade de aulas previstas: 25 horas 

    

  
Duraç

ão 

hora/

aula 

Disciplina 
Prática de 
linguagem/área 

Objetos de 

conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e recursos 

2ª 
2 

Língua 
Portuguesa  Decodificação/Fluência de 

leitura 

 

 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de textualidade adequado. 

Língua Portuguesa: ler o texto de 
curiosidade sobre o dia mundial dos 
animais em seguida fazer um podcast.  
Recursos: Texto retirado da internet e 
celular.  
 
 
 
Matemática: Direcionamento através 
de curiosidades sobre animais, de 
situações problemas envolvendo 
medida de comprimento e da grandeza 
tempo, composição de números, e 
utilização do sistema monetário. 
Recursos: Texto de curiosidades 
retirado da Internet 
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Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 

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

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo medidas das grandezas comprimento, 
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo a transformações entre as unidades mais 



  

  

 utilização de unidades 
convencionais e relações entre 
as unidades de medida mais 
usuais 

Números racionais expressos 
na forma decimal e sua 
representação na reta 
numérica 

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 

 

usuais em contextos socioculturais. 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais 
na forma decimal com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal, 
utilizando, como recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e desconto, 
enfatizando o consumo ético, consciente e 
responsável. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experimentar e respeitar as regras 

Bicho de pelúcia, um cadarço ou 

barbante  

 

 

1 
Educação Física 

 Brincadeira do Pêndalo (EF01EF02) Formular e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do 
contexto comunitário e regional, da cultura indígena e 
da afro-brasileira. (CIA) 

3ª 1 Língua 
Portuguesa Compreensão 

Compreensão em leitura 

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

 
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos 
instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

Interpretar o texto sobre maus tratos 
e elaborar frases de acordo com a 
ilustração. Recursos: lápis, caderno, 
texto xerocado.  

 

2 Matemática Localização e movimentação: 
pontos de referência, direção e 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de 
pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 

Atividade de localização e descrever 

deslocamentos dentro do espaço 



  

  

sentido Paralelismo e 
perpendicularismo 
Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 
 

quadriculadas e representações como desenhos, 
mapas, planta baixa e croquis, empregando termos 
como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e 
perpendiculares 
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e desconto, 
enfatizando o consumo ético, consciente e 
responsável. 
 

dado; situações problemas 

envolvendo sistema monetário 

(compra e troco) 

Recursos: Mapa retirado da Internet. 

1 Inglês - Greetings (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; 

- Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; 

-Internet (links de vídeos explicativos) 
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Geografia 
 
 
 
 
 
 

Natureza, ambientes e 
qualidade de vida.  

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e 
canais de participação social responsáveis por buscar 
soluções para a melhoria da qualidade de vida (em 
áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia, 
direito à cidade entre outros) e discutir as propostas 
implementadas por esses órgãos que afetam a 
comunidade em que vive. 

- Texto informativo sobre 

adoção e doação; 

- Informações práticas antes de 

doar ou adotar; 

- Locais de onde doar e adotar 

na cidade Ribeirão Pires; 

- Pesquisar outras localidades 



  

  

4ª 1 Língua 
Portuguesa 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais. 
 
Formação do leitor literário/ 
Leitura multissemióticos 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras 
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos 

Língua Portuguesa: a construção de 

uma HQ. através da leitura e a 

compreensão do texto Maus tratos 

sobre os animais. E imagens para 

configurar os itens de maus tratos. 

Recursos: lápis, caderno, lápis de cor 

etc.  

 

Matemática: Leitura e interpretação 

de dados de uma tabela , atividades 

para leitura e composição de 

números. 

Recursos: textos retirados da 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Física: Experimentar e respeitar 

as regras . 

Toalhas, bolas ou qualquer outro 

objeto 

 

História 

- Filme RIO1 ( esse filme fala 

sobre o tráfico de animais; 

- Perguntas pertinente ao filme; 

- vídeo,caderno, lápis e 

2 Matemática Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras e 
colunas e gráficos pictóricos 

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

 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas 
ou pictóricos, com base em informações das 
diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto 
com a síntese de sua análise. 

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

 

1  Educação Física Brincadeira ( Dentro e fora) (EF04EF03) Formular e utilizar estratégias para resolver 
desafios de brincadeiras e jogos tradicionais do Brasil e 
do mundo. 

1 
 
 
 
 

História 
 
 
 

Povos e culturas: meu lugar no 
mundo e meu grupo social 
Cidadania 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os 
princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e 
aos direitos humanos. 
 
 



  

  

borracha.  

5ª 1 Língua 
Portuguesa Decodificação/Fluência de 

leitura 

 

 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 
curtos com nível de textualidade adequado 

Língua Portuguesa: Língua 

Portuguesa: Leitura do texto 

informativo e podcast do mesmo., 

pesquisa sobre Declaração dos 

direitos dos animais e a escolha de 

artigos para acréscimo de 

conhecimento. Recursos: lápis, 

caderno, celular e google. 

 

 

 

Matemática: Atividade norteada para 

análise e localização de informações 

em uma tabela. 

Recursos: Tabela retirada da Internet 

 

Ciências 

- Definição sobre animais 

doméstico e silvestre; 

- Como obter um animal 

silvestre na legalidade; 

- Vídeos Explicativos sobre o 

assunto; 

- atividades sobre o quadro de 

animais mais populares de 

estimação, pesquisa sobre o 

significado da palavra IBAMA; 

- Vídeo, caderno, lápis e 

borracha  

1 Matemática Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras e 
colunas e gráficos pictóricos 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas 
ou pictóricos, com base em informações das 
diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto 
com a síntese de sua análise. 

2 Ciências Ciclo Hidrológico- consumo 
consciente - Reciclagem. 

(EF05CI03) Identificar os efeitos decorrentes da ação 
do ser humano sobre o equilíbrio ambiental 
relacionando a vegetação com o ciclo da água e a 
conservação dos solos, dos cursos de água e da 
qualidade do ar atmosférico. 
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Artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos de criação 

 

 

 

 

 

 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

 

 



  

  

 Artes:   

Linguagens artísticas 

Desenho ilustrativos das quatro 

linguagens artísticas 

 

6ª 2 Língua 
Portuguesa Produção de textos 

 

Forma de composição dos 
textos 

Adequação do texto às normas 
de escrita 

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre temas de 
interesse, organizando resultados de pesquisa em 
fontes de informação impressas ou digitais, incluindo 
imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(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. 

Língua Portuguesa: através da notícia 

o aluno produzirá um texto 

argumentativo sobre o tema trabalho 

durante toda a semana. 

Recursos: lápis, caderno, borrachas, 

imagens da internet.   

 

 

Matemática: Resolução de operações 

matemáticas para desvendar a frase, 

e resolver desafios de raciocínio 

lógico. 

Recursos: desafios lógicos retirados 

da Internet. 2 Matemática Propriedades das operações 
para o desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações 
para desenvolver estratégias de cálculo.  

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a consistência dos 
acertos e dos erros nas questões de alternativas, e a coerência e coesão nas respostas dissertativas, além do comprometimento das devolutivas na sala virtual.    

 


