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Escola:   E.   M.   Professor   Antonio   Lacerda   Bacellar   

Professores:   Mara   e   Vanessa     Turmas:   5º   Ano   A   e   B   

Semana   de:   22/03/2021   a   26/03/2021   Quan�dade   de   aulas   previstas:   25   

  

  Duração   
hora/aula   

Disciplina   
Prá�cas   de   

linguagem/área   

Objetos   de  
conhecimento/conteúdo   Habilidades   Estratégias   e   Recursos   

2ª   

2   aulas   
  

  
1   aula   

  
  

1   aula   
  

Ciências   
Terra   e   Universo   

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

  
Geografia   
O   Sujeito   e   seu   
lugar   no   mundo   

  

Constelações   e   mapas   
celestes   
Movimento   de   rotação   da   
Terra   
Periodicidade   das   fases   da   
Lua   
Instrumentos   ó�cos   
O   que   forma   um   povo:   do   
nomadismo   aos   primeiros   
povos   sedentarizados   
Diferenças   étnico-raciais   e   
étnico-culturais   e   
desigualdades   sociais   
Território,   redes   e  
urbanização   

(EF05CI10)   Iden�ficar   algumas   constelações   no   
céu,   com   o   apoio   de   recursos   (como   mapas   
celestes   e   aplica�vos   digitais,   entre   outros),   e   os   
períodos   do   ano   em   que   elas   são   visíveis   no   
início   da   noite.   
(EF05HI01)   Iden�ficar   os   processos   de   formação   
das   culturas   e   dos   povos,   relacionando-os   com   o   
espaço   geográfico   ocupado.   
(EF05GE02)   Iden�ficar   diferenças   étnico-raciais   
e   étnico-culturais   e   desigualdades   sociais   entre   
grupos   em   diferentes   territórios.   

Ciências   
O   céu   noturno   Livro   páginas   20   e   21   
Vídeo  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=XNc7Wv9 
AjEc   
Fases   da   lua   Livro   páginas   22   e   23   
Vídeo  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=yL5wbg�8 
ec   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9wFZUOS 
g9R4&feature=emb_logo   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=2cBkW63J 
zZw   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=2USGowR 
0Y7o&t=29s   
História   e   Geografia   
Somos   Humanos   Livro   página   85.   86   e   87   

  
1   aula   Inglês   -   Indefinite   Ar�cle:   A   and   

An   
-   Oralidade;   
-   Escrita;   
-   Aprender   a   falar,   escrever   e   traduzir   os   “Ar�gos   
Indefinidos”,   em   inglês,   assim   como   o   uso   
adequado   de   cada   um   deles,   conforme   as   regras   
grama�cais;   

-   A�vidades   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   online   (via   WhatsApp);   

https://www.youtube.com/watch?v=XNc7Wv9AjEc
https://www.youtube.com/watch?v=XNc7Wv9AjEc
https://www.youtube.com/watch?v=yL5wbgtf8ec
https://www.youtube.com/watch?v=yL5wbgtf8ec
https://www.youtube.com/watch?v=9wFZUOSg9R4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9wFZUOSg9R4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2cBkW63JzZw
https://www.youtube.com/watch?v=2cBkW63JzZw
https://www.youtube.com/watch?v=2USGowR0Y7o&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=2USGowR0Y7o&t=29s
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-   Saber   associá-los   ao   idioma   materno.   
  

-   A�vidade   que   desenvolva   a   cria�vidade   e   
par�cipação;   
-   Internet   (links   de   vídeos   explica�vos);   

  

3ª   

5   aulas   
  
  

Matemá�ca   
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,   u�lizando   estratégias   diversas,   como   
cálculo   por   es�ma�va,   cálculo   mental   e   
algoritmos.   

Matemá�ca   
Adição   e   subtração   
Livro   página   20   -   correção   a�vidade   assíncrona   
Livro   página   21   e   22     

  
  

4ª   

4   aulas   
  

1   aula   
  
  

Matemá�ca   
Números   

  
Português   
Leitura/escuta   
(compar�lhada   e   
autônoma)   

Números   racionais   
expressos   na   forma   decimal   
e   sua   representação   na   reta   
numérica   
Compreensão   em   leitura   

(EF05MA02)   Ler,   escrever   e   ordenar   números   
racionais   na   forma   decimal   com   compreensão   
das   principais   caracterís�cas   do   sistema   de   
numeração   decimal,   u�lizando,   como   recursos,   
a   composição   e   decomposição   e   a   reta   
numérica.   
(EF05LP09)   Ler   e   compreender,   com   autonomia,   
textos   instrucionais   de   regras   de   jogo,   dentre   
outros   gêneros   do   campo   da   vida   co�diana,   de   
acordo   com   as   convenções   do   gênero   e   
considerando   a   situação   comunica�va   e   a   
finalidade   do   texto.  

Matemá�ca   
Adição   e   subtração   
Livro   página   23   e   24   
Português   –   A�vidade   de   Leitura   
Leitura   –   gravar   um   áudio   ou   vídeo   da   sua   
leitura   –    não   esqueça !   
“A   Raposa   e   o   Corvo”   

5ª   

3   aulas   
  
  

Português   
Análise   linguís�ca/   
semió�ca   
(Ortografização)   

Conhecimento   das   diversas   
grafias   do   alfabeto/   
Acentuação   

(EF05LP03)   Acentuar   corretamente   palavras   
oxítonas,   paroxítonas   e   proparoxítona   

Português   
Tonicidade   das   palavras   
Livro   página   34   -   leitura   
35   e   36   
A�vidade   –   Sílaba   tônica   
Página   37   -   Organização   dos   estudos   

2   aulas   Educação   Física   Esportes   
  

(EF35EF06)   Diferenciar   os   conceitos   de   jogo   e   
esporte,   iden�ficando   as   caracterís�cas   que   os   
cons�tuem   na   contemporaneidade   e   suas   
manifestações   (profissional   e   
comunitária/lazer).   

Reconhecerão   �picidades   de   princípios   
fundamentais   nas   escolhas   despor�vas   
individualmente.   
Propiciarão   momentos   de   lazer   despor�vo   com   
finalidade   técnica   de   passes   e   recepções.   
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(EF35EF05)   Experimentar   e   fruir   diversos   �pos  
de   esportes   de   campo   e   taco,   rede/parede   e   
invasão,   iden�ficando   seus   elementos   comuns   e   
criando   estratégias   individuais   e   cole�vas   
básicas   para   sua   execução,   prezando   pelo   
trabalho   cole�vo   e   pelo   protagonismo.   

6ª   

   3   aulas   
  
  
  

Português   
Leitura/escuta   
(compar�lhada   e   
autônoma)   

Compreensão   em   leitura   (EF05LP10)   Ler   e   compreender,   com   autonomia,   
anedotas,   piadas   e   cartuns,   dentre   outros   
gêneros   do   campo   da   vida   co�diana,   de   acordo   
com   as   convenções   do   gênero   e   considerando   a   
situação   comunica�va   e   a   finalidade   do   texto.   

Português   
Crônica   –     
Leitura   de   texto   -   Comunicação   
Livro   página   42   e   43   
Interpretação   Livro   44   e   45   

2   aulas   Artes     Contextos   e   prá�cas     (EF15AR01)   Iden�ficar   e   apreciar   formas   
dis�ntas   das   artes   visuais   tradicionais   e   
contemporâneas,   cul�vando   a   percepção,   o   
imaginário,   a   capacidade   de   simbolizar   e   o   
repertório   imagé�co.     

  

  Apreciar   desenho   e   pintura   contemporânea   
cul�vando   a   percepção   e   o   imaginário   através   
da   obra   do   ar�sta   Romero   Brito   –   ‘O   abraço”   
  Nessa   a�vidade   o   aluno   irá   trabalhar     
a   capacidade   de   expressar-se   ar�s�camente   
u�lizando   lápis   de   cor.   

Avaliação  da  semana:  A  avaliação  será  diagnós�ca  e  processual,  por  meio  de  observação  sistemá�ca,  crí�ca  e  cria�va  do  comportamento  de  cada  criança,  dos  grupos,  das                           
brincadeiras  e  interações  entre  elas  no  co�diano.  Além  disso,  é  fundamental  a  u�lização  de  múl�plos  registros,  realizados  por  adultos  e  crianças  (sondagens,  relatórios,                         
fotografias,   vídeos,   desenhos,   álbuns   etc.),   em   diversificados   momentos.   

  

2ª   
3ª   4ª   5ª   6ª   

Ciências   Matemá�ca   Matemá�ca   Português   Português   

Ciências   Matemá�ca   Matemá�ca   Português   Português   

História   Matemá�ca   Matemá�ca   Português   Português   

Geografia   Matemá�ca   Matemá�ca   Ed.   Física   Artes   
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Inglês   Matemá�ca   Português   Ed.   Física   Artes   


