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Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

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

Semana de: 26/04/2021 a 30/04/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas 
 

 
1 aula 

 
 

1 aula 
 

 

Ciências 
Matéria e energia 
 
 
 
História 
Povos e culturas: 
meu lugar no 
mundo e meu 
grupo social 
Geografia 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

Propriedades físicas dos 
materiais 
Ciclo hidrológico 
Consumo consciente 
Reciclagem 
 
As formas de organização 
social e política: a noção de 
Estado 
 
 
Representação das cidades e 
do espaço urbano 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as 
mudanças de estado físico da água para explicar o 
ciclo hidrológico e analisar suas implicações na 
agricultura, no clima, na geração de energia 
elétrica, no provimento de água potável e no 
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado e/ou de outras 
formas de ordenação social.  
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 
entre diferentes cidades, utilizando mapas 
temáticos e representações gráficas. 

Geografia 
Representações 
Livro páginas 32 e 33 
História e Ciências 
Surgimento da democracia 
Páginas 92 e 93 
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1 aula  Inglês  Review: 
 Month of the year: January, 
February, March, April, May, 
June, July, August, September, 
October, November and 
December. 

 Oralidade; 
 Escrita; 
 Leitura; 
 Saber ler, escrever e traduzir para o português, os 
meses do ano; 
 Identificar as similaridades e diferenças 
entre a Língua materna e outras línguas, 
articulando aspectos sociais e culturais, 
em uma relação intrínseca entre língua,  
cultura e identidade. 
 

 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 online (via WhatsApp); 
 Atividade que desenvolva a criatividade 
e participação; 
Internet (links de vídeos explicativos); 
 

3ª 

5 aulas 
 
 

Matemática 
Números 

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. 

Matemática 
Valor Posicional (relativo) 
Livro página 40 e 41 
Vídeo: Valor absoluto e relativo 
Algarismo 
https://www.youtube.com/watch?v=u8
QuEvdtwPI  
https://www.youtube.com/watch?v=1N
Lz-H2r8hE  

4ª 

4 aulas 
 
1 aula 
 
 

Matemática 
Probabilidade e 
estatística 
 
 
 

Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos 
e gráfico de linhas 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
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 objetivo de 
sintetizar conclusões.  

Matemática 
Leitura de tabela 
Livro página 42 
Medidas de grandeza 
Livro página 43 
Português 

https://www.youtube.com/watch?v=u8QuEvdtwPI
https://www.youtube.com/watch?v=u8QuEvdtwPI
https://www.youtube.com/watch?v=1NLz-H2r8hE
https://www.youtube.com/watch?v=1NLz-H2r8hE
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Grandezas e 
medidas 
 
 
 
 
 
Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

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

(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. 
 
 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, 
em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 

Leitura do poema: 
Grave sua leitura e envie para a 
professora.  
Observando pontuação e entonação. 
“A pardoquinha gulosa” 

5ª 

3 aulas 
 
 

Português 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição dos 
textos 
Adequação do texto às 
normas de escrita 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras 
sintáticas de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de citações, pontuação 
(ponto final, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas. 

Português\Artigo: Feminino ou 
masculino 
Definido ou indefinido 
Livro página 57 e 58 
Vídeo: 
Artigohttps://www.youtube.com/watch
?v=P-XS5vRF_0k  

2 aulas Ed. Física Esportes 
 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e comunitária/lazer). 
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de 
esportes de campo e taco, rede/parede e invasão, 
identificando seus elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas básicas para sua 

Os alunos irão experimentar 
individualmente fundamentos do 
beisebol e taco os diversificando. 
Com recursos de giz ou cones 
demarcando o quadrante. 
Realiza quadrante com bola em base 
quatro. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-XS5vRF_0k
https://www.youtube.com/watch?v=P-XS5vRF_0k
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execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 

Propor aos alunos melhora de técnicas 
de velocidade, espacialidade em 
quadrante de beiseibol. 

6ª 

3 aulas 
 
 
 

Português 
Produção de textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções da 
escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, 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 
Adjetivo e locução adjetiva 
Livro página 59 e 60 
Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-
bIJZV9jI  
Atividade Assíncrona 
Página 61 – desafio  
 
  

2 aulas  Artes integradas 
 

Materialidades 
Patrimônio cultural 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais 
CEF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 
em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 
repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas. 

Nessa atividade o aluno irá conhecer a 
arte rupestre brasileira por meio da 
observação, apropriar-se de formas e 
imagem de pintura rupestre e desenhar 
com base no tema proposto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ-bIJZV9jI
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-bIJZV9jI
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Avaliação da semana: A avaliação será diagnóstica e processual, por meio de observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, 
dos grupos, das brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e 
crianças (sondagens, relatórios, fotografias, vídeos, desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. 

 

 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Ciências Matemática Matemática Português Português 

Ciências Matemática Matemática Português Português 

História Matemática Matemática Português Português 

Geografia Matemática Matemática Ed. Física Artes 

Inglês Matemática Português Ed. Física Artes 

 


