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Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5° Ano A 
Semana 08 a  12 de março de 2021 Quantidade de aulas previstas 25 
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª feira 

 

 

1 aula 

 

 

 

Inglês 
 

 

- Members of Family: 
Grandfather, Grandmother, 
father, mother, son, baby, 
daughter, uncle and aunt, etc. 

 

 

 

 

 

- Aprender os nomes dos “Members of Family”de 
forma correta, em inglês e ampliar o vocabulário 
referente ao tema;  

- Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; 

 

- Atividades orais e ortográficas que 
simbolizem os membros da família; 

- 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; 

- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 

- Internet (links de vídeos explicativos); 

 
4 aulas  

 
 
Língua Portuguesa 

 

 

Matemática 

 

 

Forma de composição de 
textos poéticos. 

 

 

 

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

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, 
efeitos de  sentidos  decorrentes do uso de recursos 
rítmicos e sonoros de metáforas. 

 

 (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. 

 

 

Atividades no livro:  Ápis de Língua Portuguesa. 
Páginas: 26 a 29. 

Linguagem figurada. 

Leia o quadrinho e responda o que se pede. 

Pontuação, entonação e expressividade. 

Atividades no Nosso Livro de Matemática. 
Páginas: 22 e 23. Identificar as ordens e classes 
dos números decimais até centésimos; 

Exercitar a composição e decomposição de 
números decimais; 



 
Representar números decimais no quadro de 
ordens e reta numérica 

 
 

 

Dia: 09/03 

5 aulas  
Matemática 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

 

Interdisciplinar 

(Geografia) 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Território, redes e 
urbanização 

(G) Mapas e imagens de 
satélite 

 

 (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.  

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos 
de  sentidos  decorrentes do uso de recursos rítmicos 
e sonoros de metáforas. 

 (EF05GE03) Identificar as formas e funções das 
cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

 (EF05GE08) Analisar transformações de paisagens 
nas cidades, comparando sequência de fotografias, 
fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes. 

Atividades impressas de retas numéricas. 

Reta Numérica 

Identificar os números  naturais  em uma reta 
numérica. 

Língua Portuguesa. 

Sentido Literal (real) ou Sentido Figurado. 

Geografia. 

O desenvolvimento do espaço urbano. 

As transformações urbanas. 

  

 
4ª 

 

 

 

 
02 aulas 
 

Educação Física 
 

Ginástica Geral 
 
Brincadeiras e jogos  
 
 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral. 
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional, reconhecendo 
e respeitando as diferenças individuais de 
desempenho dos colegas. 
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 

Através do ensino a distância;  
 
Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 
professor; 
Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, 
amigos ou individualmente   

 
Teórica:    

Responder questões propostas 



 
comunitário e regional, reconhecendo e valorizando 
a importância desses jogos e brincadeiras para suas 
culturas de origem. 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 
do contexto comunitário e regional, com base no 
reconhecimento das características dessas práticas. 
 

Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade;  

No caminho do Golf 

3 aulas  
 

Matemática 
 
 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 
Problemas utilizando o 
sistema monetário brasileiro. 

 

Avaliação dos efeitos 
produzido pelo uso de 
pontuação expressiva, do 
texto. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e vendas e formas de  
pagamentos,  utilizando  termos como  troco e 
desconto ,enfatizando o consumo ético , consciente 
e responsável 

(EF05LP17) Identificar, em textos, o efeito produzido 
o pelo uso da pontuação expressiva, do texto. 

Atividades no Nosso Livro de Matemática. 
Páginas, 24 a 28. 
Sinalizando a estrada 
Atividades impressa com problemas do sistema 
monetário de compra e venda. 

 

Atividades no livro de Língua Portuguesa Ápis, 
páginas, 30 a 34. Texto para pontuar. 

Relacionar os sinais de pontuação, com sua 
função no texto. 

Escrever nos espaços em branco, os sinais de 
pontuação adequados. 

 
5ª 

 

5 aulas  
Interdisciplinar 

(Ciências) 
 

 
 

Interdisciplinar 

(História) 

 
 

 (EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e 
demais estrelas no céu ao movimento de rotação da 
terra 
 
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases 
da lua, com base na observação e no registro das 
formas aparente da Lua no céu ao longo de, pelo 
menos ,  dois meses. 
 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das 
culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

 Atividades no livro Interdisciplinar (Ciências). 
Páginas, 16 a 25. 
Dia e noite 
Desafio 
Movimento aparente do sol 
O céu noturno 
As mudanças do aspecto da lua 
Desafio 
Atividades no livro Interdisciplinar de (História) 

Da sedentarização aos primeiros povos 



 
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, 
postura e interpretação adequadas. 
 

Os seres humanos surgiram na África 

Língua Portuguesa 

Declamar o poema e depois fazer a sua 
interpretação. 

 
6ª 

 

2 aulas 

 

 

 

 

 

 

Arte Música 

EF15AR13- Identificar e apreciar diversas 
formas e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicionais quanto contemporâneos, 
reconhecendo e analisando os usos e as 
funções da música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana. ) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, 
entre outros, utilizando vozes, sons corporais 
e/ou instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais, de modo individual, 
coletivo e colaborativo 

Assista ao vídeo do you tube , tem todas 
as orientações da aula. 

https://youtu.be/CV8cIETKnA0 

Recurssos 

Som , Internet ,Celular ,you tube 
,Livro,Tv,,Canetinha,giz,Lapis de cor , 
tinta,tesoura, cola 

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. 

Atividades impressas. 
Forme o maior número usando os algarismos. 
Escreva com os algarismos 
Problemas usando ordens de milhar 

 
Avaliação da semana: Leitura, entonação e a postura ao ler um poema, bem como habilidade de ordenar, classificar e compreender as principais características do sistema decimal. 

 


