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Escola: Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm 

Professores: Ana Carolina, Caterini, Felipe, Maheli, Sheila (Especialistas: Eduardo – Ed.Física, Eliane – Inglês e Joyce – Arte) 
Turmas 5º anos A, B, C e D. 

Semana de: 19/04 a 23/04 semana: 7 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

  2ª  1 aula 

 Língua      
Portuguesa 

Valorizando a cultura e a 
variação linguística nas diversas 
tecnologias. 
 
Conteúdo:  
Reflexão: Programa Cultura 
Indígena - Capítulo 23 – “Uma 
criança ensinando aos adultos.” 
 

(EF35LP11) Ouvir gravações, 
canções, textos falados em 
diferentes variedades 
linguísticas, identificando 
características regionais, urbanas 
e rurais da fala e respeitando as 
diversas variedades linguísticas 
como características do uso da 
língua por diferentes grupos 
regionais ou diferentes culturas 
locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 

Reflexão: Programa Cultura Indígena - Capítulo 23 – “Uma 
criança ensinando aos adultos.” 
  https://www.youtube.com/watch?v=QtDFiwCDCzI 
Registro no caderno através de versos para homenagear o Povo 
Indígena. 
 

  2ª   3 aulas 

  Matemática 

Conteúdo: 
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. 

Leitura e interpretação de texto; 
Povos indígenas atualmente 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-
populacao-indigena-no-brasil.htm 
Localizar informações. 
 
 

 2ª   1 aula 

   Inglês 
Números de 0 a 2.000 

 
Cores e objetos escolares 

Reconhecer e utilizar 
corretamente os números de 0 a 

2.000 em Inglês 
 

Reconhecer e utilizar 
corretamente as cores e os 
nomes dos objetos escolares 
em Inglês 

 
* Exercícios de revisão dos conteúdos estudados (através do 

Google Forms)  
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  3ª  3 aulas 

 Língua  
 Portuguesa 

Refletindo sobre infromações 
explicítas nos textos. 
Conteúdo: 
Leitura e interpretação do texto 
informativo: 
“As fases da Lua e sua 
influência no dia-a-dia” 

(EF15LP03) Localizar 
informações explícitas em 
textos. 

 

Leitura e interpretação do texto informativo: 
“As fases da Lua e sua influência no dia-a-dia” 
Registro no caderno de atividades da relação do indio com as 
fases da lua. 
Fonte:  
http://chc.org.br/as-fases-da-lua-e-sua-influencia-no-dia-a-dia/                                                                                                                         
 

   3ª   2 aulas 

   Ciências 

Conteúdo:  
Movimento de rotação da 

Terra; 
 Dia e noite; 

 

(EF05CI11) Associar o 
movimento diário do Sol e das 
demais estrelas no céu ao 
movimento de rotação da Terra 

Explorar o texto por meio de leitura; 
“As fases da Lua e sua influência no dia-a-dia” 
Registro no caderno de atividades da relação do indio com as 
fases da lua. 
Fonte:  
http://chc.org.br/as-fases-da-lua-e-sua-influencia-no-dia-a-dia/                                                                                                                         

   
  4ª 

   
 3 aulas 

  
  Matemática 

Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja representação 
decimal é finita 
Conteúdo: 
 Problemas de adição e 
subtração. 
Compor e decompor 
numeros. 

(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. 

Situações problemas, envolvendo as operações: soma, subtração 
e multiplicação. 
Atividade no livro de matemática, pagina 21. 

Enviar foto da atividade no email ou watts da turma. 

 4ª 
 

 1 aula 

 Geografia 

Dinâmica populacional 
 
Conteúdo: Censo 
demografico do Brasil e 
suas unidades federativas.. 

Censo indígena IBGE 2010. 

(EF05GE01) Descrever e 
analisar dinâmicas 
populacionais na Unidade da 
Federação, estabelecendo 
relações entre migrações e 
condições de infraestrutura. 

 Leia com atenção e observe o mapa de distribuição da população 
indígena no Brasil. 
Copie no caderno as questões e responda. 

 4ª  1 aula 

 História 

 
O surgimento e a importância 
da agricultura e pecuária para 
formação dos povos 
sedentários. 
 
Conteúdo: 
Os primeiros povos nômades 
e sedentarizados. 
 

(EF05HI01) Identificar os 
processos de formação das 
culturas e dos povos, 
relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

(EF05HI02) Identificar os 
mecanismos de organização do 
poder político com vistas à 
compreensão da ideia de 

Apresentação do vídeo “Quem os povos nômades e 
sendentários eram?”, disponpivel no youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=UVqQtRhUaHY  
No caderno os alunos deverão criar um mapa mental com 
base nos conteúdos estudados no decorrer do bimestre e as 
informações apresentadas no vídeo. 
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Estado e/ou de outras formas 
de ordenação social. 

 5ª  3 aulas 

 Matemática 

Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja representação 
decimal é finita 
 
Conteúdo:  
Problemas de adição e 
subtração. 

Compor e decompor 
numeros. 

(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. 

Identificar os termos das operações( soma e subtração) 
Realização de cálculos. 
Preenchimento de tabela. 
Atividade a ser realizada no caderno. 

 5ª  2 aulas 

 Arte 

 
Música 
Processos de criação. 
 
Conteúdo: 
As origens da música;  
Os primeiros instrumentos 
musicais e os outros modos de 
fazer música.  
 
 

 

(EF69AR14) Perceber e explorar 
os elementos constitutivos da 
música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de 
composição / criação, execução 
e apreciação musical. 
 
(EF69AR17) 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. 
 

(EF15AR25) Conhecer e 
valorizar o patrimônio cultural, 
material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a 
brasileira, incluindo-se suas 

 

 
Leitura do texto “Eles também faziam música” do livro didático 
Projeto Presente: Arte, p.18 e 19. 

 
 
Assistir o vídeo Baianá - Barbatuques | Corpo do Som - 
https://www.youtube.com/watch?v=KHyzrYBACcg 

Realizar exercício de percussão corporal, experimentando 
batucar em diversas partes do corpo.  
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matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e 
repertório relativos às 
diferentes linguagens 
artísticas.  

 6ª  3 aulas 

 Língua  
 Portuguesa 

 
Gêneros textuais: 
 
Conteúdo: 
 Texto Informativo e Lenda/Mito 
Planejamento de texto 
 

 

(EF15LP15) Reconhecer que os 
textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da 
humanidade. 
 
(EF35LP09) Organizar o texto em 
unidades de sentido, dividindo-o 
em parágrafos segundo as 
normas gráficas e de acordo com 
as características do gênero 
textual. 

 

Leitura do texto informativo: 
“O papel das lendas e mitos na cultura indígena” 
http://chc.org.br/o-papel-das-lendas-e-mitos-na-cultura-
indigena/ 
 
Vídeo da Lenda/Mito:  “A origem das estrelas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0PPSGv1nZb4 
 
 
Registro da lenda através do Gênero textual: Prosa ou verso 
( Ferramenta: caderno/word ) 
 

Envia no e-mail ou WhatsApp  

 6ª  2 aulas  Educação Física  
Ginástica Geral:   
 
Conteúdo: 
Posições da ginástica. 

(EF35EF07) Experimentar e 
fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e 
sem materiais) 

Utilizar o espaço da casa, um colchão e algum aparelho 
tecnológico como um celular ou computador, para visualizar a 
atividade enviada pelo professor. Enviar devolutiva da atividade 
no e-mail do professor. 

 Avaliação da semana: :  Os professores estarão realizando momentos de integração com os alunos através das diversas tecnologias para a verificação da aprendizagem 

proposta durante a semana. Google Meet, WhatsApp   , Vídeos ou Google Forms (Formulários). As atividades em forma de registros por fotos(imagem), registros em: 

aúdio/ vídeo, serão encaminhadas via e-mail ou WhatsApp   quando solicitadas no cabeçalho da atividade. 
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