
  

  

 

Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni   

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

Semana de : 15/03 a 18/03  Quantidade de aulas previstas: 20 horas 

  
 

  
Duração 
hora/aula  

Disciplina  
Práticas de 
linguagem/área  

Objetos de 
conhecimento/conteúdo  

Habilidades  Estratégias e Recursos  

2ª  

2 Língua 
Portuguesa 

Apreciação estética/Estilo (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. 

Link sobre a história do hino de 
Ribeirão Pires, interpretação do 
mesmo. Recursos: vídeo, caderno, 

lápis, borracha e celular/computador. 

2 Matemática Sistema de numeração decimal: 

leitura, escrita, comparação 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. 

Recordação das características do 
Sistema de Numeração Decimal, 
assistir ao vídeo explicativo sobre 
Classes e Ordens, atividades 
envolvendo valor Posicional do 
número, a adição e representação 
do número. Recursos: Vídeo de 
Youtube, caderno do aluno. 

1 Educação 
Física 

- Confeccionar bola de meia  

- Acerte o balde 

(EF12EF01) Experimentar, fluir e 

recriar diferentes brincadeiras e jogos 

da cultura popular. 

Os alunos deverão seguir as 
instruções para confeccionar a bola 
de meia com ajuda de um adulto e 
seguir as regras da brincadeira 
acerte o  balde. Materiais: jornal ou 
outro tipo de papéis, barbante ou 
uma linha forte, 1 meia cano longo, 



  

  

baldes ou outro tipo de vasilhas . 

3ª  

1 Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura (EF35LP03) Identificar a ideia central 

do texto, demonstrando compreensão 

global. 

Link sobre a cidade de Ribeirão 
Pires e interpretação.  

2 Matemática Propriedades das operações 
para o desenvolvimento de 
diferentes estratégias de cálculo 
com números naturais 
Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das 

operações para desenvolver estratégias 

de cálculo.  

(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. 

Apresentação dos termos das 
operações Matemáticas: Adição e 
Subtração, assistir ao vídeo 
explicativo sobre o tema, Atividades 
relativas aos termos das operações 
resolução de situação problema 
envolvendo o sistema monetário: 
compra. 
Recursos: vídeo do Youtube, 
caderno do aluno. 

1 Inglês 
Review: Human Body (head, 
ear, eye, nose, mouth, neck, 
shoulder, arm, hand, finger, 
chest, belly, knee, leg, thingh, 
foot, toe. 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Saber reconhecer os nomes das 
partes do “Human body”; 
- Saber ler, escrever, traduzir  e 
associá-los ao idioma materno. 

- Atividades diversificadas com a 
imagem da palavra escrita em 
inglês; 
- Exercícios de fixação do conteúdo 
dado em sala de aula para que 
possam identificar a diferença das 
línguas inglesa e portuguesa; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos, músicas e áudios). 

1 História Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 
diferenças sociais, culturais e 
históricas. 
História da cidade, 
significado da bandeira e do 

(EF05HI05) Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos dos 
povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica. 

Texto informativo com a história da 
cidade;  
vídeo explicativo sobre a Bandeira 
e o Brasão; 
Interpretação do texto/vídeo. 
Recursos: vídeo, caderno, lápis e 



  

  

brasão. borracha. 

4ª 

01 L.Portuguesa Relato oral/Registro formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

Link da igreja do Pilar e a história 
do mesmo assunto. interpretação e 
Podcast do texto.  

02 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.  

Apresentação dos termos da 
multiplicação, disponibilização da 
tabuada até 10, atividade 
incentivadoras ao estudo da 
tabuada  e jogo “Corrida da 
Tabuada”, online envolvendo a 
tabuada. 
Recursos: Link do Jogo e imagem 
retirados da Internet., caderno do 
aluno. 

01 Ed. Física - Brincadeira bola na lata  

- Boliche 

 

 

(EF12EF02) Explicar por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, visual,  
oral e escrita), as brincadeiras e os 
jogos populares do contexto  
comunitário  e regional, reconhecendo 
e valorizando a importância desses 
jogos e brincadeiras para suas 
culturas de origem. 

Os alunos deverão utilizar a bola de 
meia que confeccionaram na aula 
anterior e seguirem as regras  das 
brincadeiras bola na lata e boliche. 
Materiais: latas vazias, 6 garrafas 
pets  e a bola de meia 

01 Geografia território, redes e 
urbanização. 
Localização da cidade e seus 
pontos turísticos 

(EF05GE04) Reconhecer as 
características da cidade e analisar as 
interações entre a cidade e o campo e 
entre cidades na rede urbana 
brasileira. 

Texto informativo; 
mapa da cidade; link com os 
principais pontos turísticos da 
cidade. Descrever e desenhar um 
dos pontos turísticos. Recursos: 
caderno, vídeo, lápis, borracha 



  

  

5ª 

01 L.Portuguesa Compreensão em leitura 
 
Apreciação estética/estilo 
 
 
 
 

(EF05LP15) Ler/assistir e 
compreender, com autonomia, 
notícias, reportagens, vídeos em vlogs 
argumentativos, dentre outros gêneros 
do campo político-cidadão, de acordo 
com as convenções dos gêneros e 
considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 
 
(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. 

 
 
 

Link da reportagem do Festival do 
Chocolate (2017), compreensão do 
conteúdo produção de poema com 
o mesmo tema e podcast do próprio 
poema. Recursos: vídeo do 
youtube, computador/celular, 
caderno, lápis e borracha.  

01 Matemática 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, utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

Atividade para organizar os 
enunciados e resolver as situações 
problemas. 
 
Recursos: caderno do aluno. 

02 Ciências Ciclo hidrológico - consumo 
consciente - Reciclagem. 
Preservação do meio 
ambiente de Ribeirão Pires. 

(EF05CI14) Comunicar por meio da 
tecnologia a importância das ações 
sustentáveis para a manutenção do 
equilíbrio ambiental na comunidade em 
que vive, como um modo de intervir na 
saúde coletiva. 

Vídeo de dois parques onde tem 
vasta presença da mata atlântica; 
A presença da coleta seletiva na 
maior festa da cidade; 
charge para debater em família e 
escrever a conclusão. recursos: 
vídeos, caderno, lápis e borracha. 



  

  

01 Artes Processos de criação (EF15AR05) Experimentar criação em artes 

visuais de modo individual, coletivo e 

colaborativo, explorando diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Desenhar o lugar favorito da cidade e 

transformar o desenho em um cartão postal. 

6ª 

02 L;Portuguesa 

FERIADO MUNICIPAL = ANIVERSÁRIO DA CIDADE. 
02 Matemática 

01  Arte 

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.   

  


