
 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5° Ano A 

Semana: 22 a 26 de Março 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 - Indefinite Article: A and An - Oralidade; 

- Escrita; 
- Aprender a falar, escrever e traduzir os “Artigos 
Indefinidos”, em inglês, assim como o uso adequado 
de cada um deles, conforme as regras gramaticais; 
- Saber associá-los ao idioma materno. 

- Atividades orais e ortográficas que 

simbolizem os cumprimentos básicos; 
 

- 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 (via whatsapp); 

 

- Atividade que desenvolva a criatividade e 

participação; 
 

- Internet (links de vídeos explicativos); 

2 aulas 
 

 

 

 

 
2 aulas 

 

Matemática 
(Geometria) 

 

 

 

 
Língua Portuguesa 

Plano cartesiano: 
coordenadas cartesianas (1º 
quadrante) e representação 
de deslocamentos no plano 
cartesiano 

 

 
Localização de informações 
no texto 

(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. 
 

(EF05LP08) Localizar e organizar informações 
explícitas, na sequência em que aparecem no texto. 

Atividade no Nosso livro de Matemática. 

Vídeo aula no youtube. 
 

Páginas 29 a 33. Atividade impressa de 

localização espacial. 

 

Atividade no livro Ápis de Língua Portuguesa 

Páginas 40 a 45. 
 

O estímulo à leitura de outros textos do 

mesmo gênero está concretizado pela inserção 

de outros exemplos em cada uma das 

unidades. Explorar essa leitura é também uma 

forma de ampliar o repertório de leitura do 

aluno. 



 

 

3ª Feira 
2 aulas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 aula 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 aulas 

Língua Portuguesa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Interdisciplinar (Geografia) 

Conexões e escalas 

 

 

 

 

 

 
Matemática 

Geometria 

 

 

Forma de composição de 

gêneros orais 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Território, redes e 

urbanização 

 

 

 

 
 

 

 
Plano cartesiano: 

coordenadas cartesianas (1º 

quadrante) e representação 

de deslocamentos no plano 

cartesiano 

 

 

 

 
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, 
utilizados em diferentes situações e contextos 
comunicativos, e suas características linguístico- 
expressivas e composicionais (conversação 
espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, 
noticiário de rádio e TV, narração de jogos 
esportivos no rádio e TV, aula, debate etc. 

 

 

 
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das 

cidades e analisar as mudanças sociais,econômicas e 

ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade 

e analisar as interações entre a cidade e o campo e 

entre cidades na rede urbana 

 

(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 

 

 

 

 
Identificar o gênero textual. Fazer a leitura de 

uma Crônica e fazer a interpretação. 

Analisando e fazendo sua própria crítica ao 

texto. 

 
 

 

 

 

 

 
Identificar e reconhecer paisagens antigas e 

recentes. Notando a mudança que ocorreu 

durante o tempo e as modificações causadas 

pela natureza 

 

 
 

Projetar o objetivo caminho de cada percurso. 

Promover a familiaridade com o jogo utilizando 

o plano cartesiano como indicador de posições, 

introduzindo assim a prática de jogos como 

“Batalha Naval”. 

 

4ª 
 

2 aulas Educação Física 
 
 

Brincadeiras e jogos 
 

 

 
Ginástica Geral 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as 

brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de 

matriz indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse patrimônio 

histórico cultural na preservação das diferentes 

culturas. 

Através do ensino a distância; 

Atividade: Desafio dos copos 

Alongamentos e Aquecimentos propostos; 

Atenção, concentração e Coordenação 

Motora Fina 

 

Aprimorar os aspectos intelectuais e 



 

     

 

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e 

experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e 

jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 

aqueles de matriz indígena e africana, e demais 

práticas corporais tematizadas na escola, 

adequando-as aos espaços públicos disponíveis 

 

 
 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, 

combinações de diferentes elementos da ginástica 

geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, 

acrobacias, com e sem materiais), propondo 

coreografias com diferentes temas do cotidiano. 

motores; conviver, brincar, explorar, 

participar, expressar e conhecer-se. 

 
 
 

Prática 
 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 

professor; Alongar, Aquecer e 
 

Preparar e executar a atividade; vivenciando 

com a Família, amigos ou individualmente 

 

 
 

Teórica: 
 

Responder questões propostas e fixar os 

elementos teóricos da prática da atividade; 

2 aulas 
 
 
 
 
1 aula 

Matemática 
 

 

 

 

 
Língua Portuguesa 

 

Plano cartesiano: 
coordenadas cartesianas (1º 
quadrante) e representação 
de deslocamentos no plano 
cartesiano 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(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. 
 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema- -grafema regulares, 
contextuais e morfológicas e palavras de uso 
frequente com correspondências irregulares 

 

 

Projetar o objetivo caminho de cada percurso. 

Promover a familiaridade com o jogo utilizando 

o plano cartesiano como indicador de posições, 

introduzindo assim a prática de jogos como 

“Batalha Naval”. 
 

Atividades impressas de fonemas e grafemas 

 

5ª 
 

2 aulas 
 

 

 

 
1 aula 

 

Interdisciplinar 

(Ciências) Matéria e energia 

 

 

 

Interdisciplinar (História) Povos 

 

Propriedades físicas dos 

materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e 
de outros materiais nas atividades cotidianas para 
discutir e propor formas sustentáveis de utilização 
desses recursos. 

 

 

 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das 

 

Atividade no livro Interdisciplinar de Ciências. 

Atividade impressa sobre o uso correto d água 

e suas propriedades. 

 

Atividade impressa sobre processo de 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 aulas 

e culturas:meu 

lugar no 

mundo e meu 

grupo social 

 

 

 

 

 

Língua portuguesa 

Leitura/escuta 

 

Compartilhada 

e autônoma 

Reciclagem. 
 

O que forma um povo: do 

nomadismo aos primeiros 

povos sedentarizados. 

 

 

 

 

 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

 

 

 
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de 
massa e digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a 
quem se destinam. 

formação das culturas e povos. 
 

 

 
Atividade no livro Ápis Língua Portuguesa 

Páginas 46 a 50. 

 

6ª 
26/03 

2 aulas Arte Música (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro 

musical não convencional (representação gráfica de 

sons, partituras criativas etc.), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional. 

Notas Musicais Assista ao vídeo abaixo sobre 

as notas musicais. 

https://youtu.be/OmiYx12oVu8 
 

ATIVIDADE faça um desenho das notas 

musicais, pinte bem bonito. 

 

Recursos: Lápis de cor, giz de cera, canetinhas, 

cola, tesoura, internet rádio, celular, caderno 

de desenho, Livro didático. 

3 aulas  

 

Matemática 
Grandezas e medidas 

 

Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações 
entre as unidades de medida 
mais usuais 

 

 

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

 

Atividades no Nosso livro de Matemática 
Páginas 34 a 45. 

Avaliação: 

https://youtu.be/OmiYx12oVu8


 

 

 

 

 

 


