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Escola:   E.   M.   Professor   Antonio   Lacerda   Bacellar   

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

Semana   de:   19/04/2021   a   23/04/2021   Quan�dade   de   aulas   previstas:   20   

  

  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   o   mundo   
e   meu grupo   
social  
Geografia   
Formas   de   
representação   e   
pensamento   
espacial   

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   
Mapas   e   imagens   de   
satélite   

(EF05CI11)   Associar   o   movimento   diário   do   Sol   e   
das   demais   estrelas   no   céu   ao   movimento   de   
rotação   da   Terra.   
(EF05HI01)   Iden�ficar   os   processos   de   formação   
das   culturas   e   dos   povos,   relacionando-os   com   o   
espaço   geográfico   ocupado.   
(EF05GE08)   Analisar   transformações   de   paisagens   
nas   cidades,   comparando   sequência   de   
fotografias,   fotografias   aéreas   e   imagens   de   
satélite   de   épocas   diferentes.   

A�vidade   Avalia�va   Interdisciplinar   
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1   aula     Inglês     Review   
  Days   of   the   week:   
Sunday,   Monday,   
Tuesday,   Wednesday,   
Thursday,   Friday,   
Saturday;   

  

  Oralidade;   
  Escrita;   
  Leitura;   
  Saber   ler,   escrever   e   traduzir   para   o   português   os   
dias   da   semana;   
  Fixar   oralmente   os   dias   da   semana,   em   inglês   e   
associá-las   ao   seu   co�diano.   

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

3ª   

5   aulas   
  
  

Matemá�ca   
Números   

Números   racionais   
expressos   na   forma   
decimal   e   sua   
representação   na   reta   
numérica   
Problemas:   adição   e   
subtração   de   números   
naturais   e   números   
racionais   cuja   
representação   decimal   é   
finita   
Problemas:   mul�plicação   
e   divisão   de   números   
racionais   cuja   
representação   decimal   é   

(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.   
(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.   
(EF05MA08)   Resolver   e   elaborar   problemas   de   
mul�plicação   e   divisão   com   números   naturais   e   
com   números   racionais   cuja   representação   
decimal   é   finita   (com   mul�plicador   natural   e   
divisor   natural   e   diferente   de   zero),   u�lizando   

A�vidade   Avalia�va   de   Matemá�ca   
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finita   por   números   
naturais   

estratégias   diversas,   como   cálculo   por   es�ma�va,   
cálculo   mental   e   algoritmos.   

4ª   
    FERIADO     FERIADO     

5ª   

3   aulas   
  
  

Matemá�ca   
Geometria   
Probabilidade   e   
esta�s�ca   

Plano   cartesiano:   
coordenadas   cartesianas   
(1º   quadrante)   e   
representação   de   
deslocamentos   no   plano   
cartesiano   
Leitura,   coleta,   
classificação   
interpretação   e   
representação   de   dados   
em   tabelas   de   dupla   
entrada,   gráfico   de   
colunas   agrupadas,   
gráficos   pictóricos   e   
gráfico   de   linhas   

(EF05MA15)   Interpretar,   descrever   e   representar   
a   localização   ou   movimentação   de   objetos   no   
plano   cartesiano   (1º   quadrante),   u�lizando   
coordenadas   cartesianas,   indicando   mudanças   de   
direção   e   de   sen�do   e   giros.   
(EF05MA24)   Interpretar   dados   esta�s�cos   
apresentados   em   textos,   tabelas   e   gráficos   
(colunas   ou   linhas),   referentes   a   outras   áreas   do   
conhecimento   ou   a   outros   contextos,   como   saúde   
e   trânsito,   e   produzir   textos   com   o   obje�vo   de   
sinte�zar   conclusões.   

Matemá�ca   
Localização   
Livro   página   33   
Leitura   de   tabela   
Livro   página   38   e   39   

  

2   aulas   Ed.   Física   Esportes   
  

(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   

Conhecer   o   atle�smo   na   integra,   suas   formas   
de   arremessos   e   precisão   em   mirar.   
Com   objetos,   dardo,   disco   e   martelo.   
Propiciarão   momentos   de   lazer   despor�vo   com   
finalidade   técnica   de   passes   e   recepções.   
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execução,   prezando   pelo   trabalho   cole�vo   e   pelo   
protagonismo.   
(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).   

6ª   

3   aulas   
  
  
  

Português   
Leitura/escuta   
(compar�lhada   e   
autônoma)   
Construção   do   
sistema   alfabé�co/   
Convenções   da   
escrita   

Compreensão   em   leitura   
Construção   do   sistema   
alfabé�co/   Convenções   
da   escrita   

(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.   
(EF35LP07)   U�lizar,   ao   produzir   um   texto,   
conhecimentos   linguís�cos   e   grama�cais,   tais   
como   ortografia,   regras   básicas   de   concordância   
nominal   e   verbal,   pontuação   (ponto   final,   ponto   
de   exclamação,   ponto   de   interrogação,   vírgulas   
em   enumerações)   e   pontuação   do   discurso   direto,   
quando   for   o   caso.   

Português   
Outras   linguagens   -   HQ   
Leitura   de   HQ   
Livro   página   53   
Observar:   gesto,   expressão   e   desenho   
Substan�vos   
Página   55   e   56   exercício   2   
Observação   da   classificação   dos   substan�vos.   
Vídeos   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=pxpX88Exc 
ro   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO- 
res&feature=youtu.be   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=OUc4qVsvi 
Xk     

https://www.youtube.com/watch?v=pxpX88Excro
https://www.youtube.com/watch?v=pxpX88Excro
https://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO-res&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TVk5QoO-res&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OUc4qVsviXk
https://www.youtube.com/watch?v=OUc4qVsviXk
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2   aulas     Artes   Elementos   da   linguagem   (EF15AR14)   Perceber   e   explorar   os   elementos   
cons�tu�vos   da   música   (altura,   intensidade,   
�mbre,   melodia,   ritmo   etc.),   por   meio   de   jogos,   
brincadeiras,   canções   e   prá�cas   diversas   de   
composição/criação,   execução   e   apreciação   
musical.   

Propor,   repe�damente   e   de   forma   cada   vez   
mais   complexa,   habilidades   rela�vas   a   perceber   
e   explorar   os   elementos   cons�tu�vos   da   
música.     
Incluir   fontes   sonoras   diversas   na   exploração   de   
elementos   da   música   e   do   som.   

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   
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Geografia   Matemá�ca   Matemá�ca   Ed.   Física   Artes   

Inglês   Matemá�ca   Português   Ed.   Física   Artes   


