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Escola: Municipal Manoel Baptista da Silva 
Professores: Nadir/ Rosinéya/Eduardo /Itamilias /Cleuza  Turmas: 5º A/B 
Semana 03: de 15 a 19 de março 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúd

o 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

  Língua 
Portuguesa 
02 aulas 
 
 
 
 
 
Matemática 
03 aulas 

Leitura/escuta 
(Compartilhada e 
autônoma).  
  
-Produção de 
texto (escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
-Oralidade 
 
 
 
-Geometria 

-Estratégia de leitura 
-Planejamento de texto 
-Revisão de textos 
-Edição de textos 
-Oralidade 
-Aspectos não 
linguísticos 
 
-Plano cartesiano: 
coordenadas 
cartesianas, 1º 
quadrante e 
representação de 
deslocamentos no 
plano cartesiano. 
-Problemas de adição e 
subtração de números 
naturais 

(EF15LP03) Localizar informações 
explicita em textos. 
(EF15LP05, 06, 07, 09,12) Planejar o 
texto. Reler e revisar o texto. Editar a 
versão final. Expressar-se oralmente e 
Observar aspectos não linguísticos 
utilizados na fala.   
-Página 32 e 33  
(EF05MA14) Utilizar e compreender 
diferentes representações para a 
localização de objetos no plano, como 
mapas, células em planilhas eletrônicas 
e coordenadas geográficas, a fim de 
desenvolver as primeiras noções de 
coordenadas cartesianas. 
-Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração.   
-páginas 33, 34, 35  

-Ler o livro em pdf: A escola de Marcelo – Ruth 
Rocha. Após ter feito a lista de planejamento do 
poema com a ideia de “Quero...” Crie um poema, use 
bastante linguagem figurada.  
-Releia o seu poema 
-Verifique se está na estrutura do poema: versos, 
estrofes, rimas, ritmo, combinação de palavras de 
forma criativa, ilustre-o. 
-Envie o poema para a professora. 
-Caderno, criatividade, ilustração.  
-Leia a situação problema de localização das casas 
de Lúcia e Márcia para orientar o taxista. 
_Desafio: resolva as situações problema envolvendo 
adição e subtração e arredondamentos. 
-Jogo “compra o selo”! .construa as cartelas e jogue 
com seus familiares. Envie fotos da brincadeira.   
-papel, lápis, caneta, tesoura. 
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3ª 

Língua  
Portuguesa 
02aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática
03 aulas 
 
 
 
 
 

 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
-Números  
 
 
 
 
 

 
-Oralidade 
pública/intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula 
 
 
 
-Apreciação 
estética/Estilo 
 
 
 
 
-Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita, 
e ordenação de 
números naturais (de 
até 6 ordens) 
 

 
(EF15LP09) Expressar-se em situação 
de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e 
concretos, observando efeitos de 
sentido criados pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por outros 
efeitos visuais.    
Página 34 e 35 
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do 
sistema de numeração decimal. 
-Atividade complementar. 

 
-Faça a leitura do seu poema e envie o áudio no 
grupo. 
-Compare os poemas e escolha o que mais gostar, 
fale o porquê. 
-Pesquise  um poema, escreva no caderno, grave 
um áudio da leitura e diga qual foi o motivo de ter 
escolhido esse poema.  
-Livro, caderno, pesquisa, áudio. 
 
-Assista ao vídeo: Ordens, classes, valor absoluto, 
valor relativo e decomposição.  
https://youtu.be/qF3wVFGDMWC 
-Reconhecer os números naturais em seus valores, 
ordens, classes e leitura.  
-Livro, vídeo 

4ª 

Língua  
Portuguesa 
02aulas 
 
 
 
 
 

-Análise 
linguística/semióti
ca 
(Ortografização) 
-Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
-Oralidade  

-Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/acentuação  
-Compreensão em 
leitura  
 
-Forma de composição 
de gêneros orais 

-(EF05LP03) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas.  
.Páginas 36 e 37 
(EF35LP10) Identificar gêneros do 
discurso oral 
(EF15LP07) Editar a versão final de 
texto 

-Assistir vídeo sobre sílabas tônicas. 
https://youtu.be/shUdO4sSMcl 
 
-Ler e perceber as tonicidades das sílabas nas 
palavras, identificar as sílabas mais fortes. 
-Assistir reportagens sobre “Corona Vírus/Covid 19”.  
 Escreva um texto sobre o que você entendeu da 
reportagem e grave um vídeo explicativo como se  
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Matemática 
03 aulas 
 
 
 

 
-Produção de 
texto (escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
-Números 
 
 
 
 
 
-Probabilidade e 
estatística 
 
 

 
Edição de textos 
 
 
 
-Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita 
e ordenação de 
números naturais (de 
até seis ordens)  
 
-Leitura, coleta, 
classificação 
interpretação e 
representação de 
dados em tabelas de 
dupla entrada. 
 

 
(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, 
com autonomia, notícias, reportagens... 
 
 
-(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do 
sistema de numeração decimal. 
(EF05MA07) Resolver e elaborar 
problemas do campo aditivo 
(EF05MA24) Interpretar dados 
estatísticos  apresentados em textos, 
tabelas e gráficos. 
.Páginas 38 e 39 
 

 
você fosse o repórter.  (atenção a coerência textual 
do texto, pontuações, expressão oral) 
-Entrega 22/03/2021  
-Livro, vídeos, TV, caderno. 
 
-Ler a situação problema e o número apresentado e 
interpretá-lo em suas ordens, escritas. 
-Leitura de tabela, mapa político brasileiro, legenda e 
índices da população das regiões do Brasil e 
interpretar. 
-Livro.    
 
 
 
 

5ª 

Ciências 
02aulas 
 
Língua  
Portuguesa 
01 aula 
 
 
 
 
 

-Leitura/escuta 
Compartilhada e 
autônoma 
-Saúde  
 
 
 
 
 
 
 

-Estratégias de leitura 
 
-Conscientização, obter 
informações sobre 
acontecimentos do 
meio social e de 
mundo. 
 
 
 
 

-(EF15LP01) Identificar a função social 
de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa 
cotidianamente, nas mídias imprensas, 
de massa digital, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde circulam, 
quem produziu a quem se destinam. 
 
 
 
 

-Assistir vídeo: Importância das  máscaras. 
https://youtu.be/HrT5Cvleurg 
-Trabalho: Pesquisar sobre o Coronavírus ou Covid 
19: 
O que é,  onde surgiu, medidas de  prevenção.  
(Escrever, colar imagens e notícias)  
–Entregar no dia 26/03/2021 
-Vídeo, pesquisa, caderno, folha de sulfite, revistas, 
jornais, TV, rádios, livros, lápis de cor, desenhos, 
áudios. 
-Vídeo: Constelações e fases da Lua 
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Geografia 
01 aula 
 
História 
 01aula 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Terra e Universo 
 

 
 
 
  
-Constelações e mapas 
celestes  

-(EF05CI10) Identificar algumas 
constelações no céu, com o apoio de 
recursos, e os períodos do ano em que 
elas são visíveis no início da noite.   
-(EF05CI12) Concluir sobre a 
periodicidade das fases da Lua, com 
base na observação e registro das 
formas aparentes da Lua no céu ao 
longo de, pelo menos, dois meses.   
-Páginas 20, 21, 22, 23, 24 e 25.    

https://youtu.be/jD9wwYaxTgU 
https://youtu.be/N2wTtaJEtNy 
-Leitura do texto “O céu noturno”. 
.Desafio: observar objetos para se localizar estrelas. 
.Observar as fases da Lua e. Observar o calendário 
e marcar no caderno os dias e as fases da Lua do 
mês de março. 
Desafio: ler o texto sobre a bússola, responder as 
questões. 
-Vídeo, livro, caderno, calendário.                                                                                                                               

6ª 
 
FERIADO 
 

FERIADO 
 
FERIADO 
 

FERIADO FERIADO 

Avaliação da semana: Participação, atenção, interesse, raciocínio, colaboração, leitura, escrita, pesquisa. 
 
 
 

 

 


