
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Municipal Manoel Baptista da Silva 
Professores: Nadir/ Rosinéya/Eduardo/Itamilias/Cleuza  Turmas: 5º A/B 
Semana 8: de 26 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 

Português 
 2 aulas 
 
 
 
Matemática
3 aulas. 
 
 

Leitura/escuta 
compartilhada e 
autônoma. 
 
 
Terra e 
Universo. 

Estratégias de leitura. 
Estratégias de leitura. 
Compreensão.  
Constelações e mapas 
celestes. Movimento de 
rotação da Terra. 
Periodicidade das fases da 
Lua, instrumentos óticos. 
 

(EF15LP03) Localizar informações explicitas no texto. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas no texto. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e dos 
demais astros no céu ao movimento de rotação da 
Terra. 
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases 
da Lua, com base na observação e no registros das 
formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo 
menos, dois meses. 

 
 
Atividade avaliativa interdisciplinar de 
Português e Ciências. 
-Imprimir, realizar as atividades, tirar foto 
e enviar para a professora no individual 
do whatsapp. Quem não tiver condições 
de imprimir copiar e responder no 
caderno, tirar foto e enviar no privado 
para a professora para correção e nota. 
 

3ª 

 
 
Matemática 
 3 aulas 
 
 
Português 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 

 
Números. 
 
 
Grandezas e 
medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de multiplicação 
e divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números naturais. 
Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de até 
seis ordens. 
Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura, e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação e divisão com números naturais e com 
números racionais cuja representação decimal é finita 
(com multiplicador natural e divisor natural diferente 
de zero), utilizando estratégias diversas, como calculo 
por estimativa, calculo mental e algoritmo. 
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhar com 
compreensão da principais características do sistema 
de numeração decimal. 
 (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo medidas das grandezas, comprimento, 
área massa, tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo as transformações entre as unidades mais 
usuais em contextos socioculturais.  

 
 
 
-Atividade avaliativa de Matemática. 
 
-Imprimir em folha de sulfite, realizar e 
enviar fotos no privado para a correção 
da professora e nota. 
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entre as unidades de 
medida mais usuais.  
 

4ª 

Português 
2 aulas  
 
 
Matemática    
3 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
 
Leitura/ escuta 
(compartilhada e 
autônoma). 
 
 
 
 
 
 

Edição de textos. 
Construção do sistema 
alfabético/ convenções da 
escrita.  
 
Estratégia de leitura. 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. E gramaticais, tais como  
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e 
verbal, em enumerações) e pontuação do discurso 
direto, quando for o caso. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um 
texto, identificando substituição lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos- pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a continuidade 
do texto. 
 

 
 
 
 
Continuar a história e finalizar com 
segmentação, coerência, usando 
pontuação adequada. 
Gravar um áudio lendo o seu texto. 
Enviar no privado (o texto e o áudio) para 
a correção da professora e nota. 
 
 
 
 
 

5ª 

Atividade 
avaliativa 
interdiscipli
nar.  
História 1 
aula 
Geografia 
1aula 
Português  
1 aula 
Ciências 
 2 aulas.  

O povo e 
culturas: Meu 
lugar no mundo 
e meu grupo 
social. 
O sujeito e seu 
lugar no mundo. 
O Mundo do 
trabalho.  
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial. 
 
 

As formas de organização 
social e política: a noção de 
Estado. 
-Dinâmica populacional. 
- Trabalho e inovação 
tecnológica. 
 -Representação das 
cidades e espaços urbanos. 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de 
organização de poder político com vistas a 
compreensão da ideia de Estado e de outras formas 
de ordenação social. 
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas 
populacionais na Unidade da Federação em que vive, 
estabelecendo relações entre migrações e condições 
de infraestruturas.  
(EF05GE06) Comparar o uso de diferentes 
linguagens e tecnologias no processo de 
comunicação e avaliar significados sociais, políticos, 
e culturais atribuídos a elas. 
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 
entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos 
e representações gráficas. 

 
 
 
 
Imprimir/realizar ou copiar e realizar a 
atividade, enviar para a professora para a 
correção e nota. 
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6ª 

 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 
 
 

 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês 

 
Ginastica Geral 
 
 
 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
Review: - Month of the year: 
January, February, March, 
April, May, June, July, 
August, September, 
October, November and 
December. 

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios na execução de elementos básicos 
de apresentações coletivas de ginasticas geral, 
reconhecendo as potencialidades e os limites do 
corpo e adotando procedimentos de segurança. 
 
(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. 
 
 
 
- 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. 

Exposições de vídeos e áudio 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo 
. 
Para encerrarmos o primeiro bimestre 
com a linguagem música em arte, vamos 
montar um painel musical criativo. 
Atividade: Desenhe uma moldura em 
uma folha ou caderno, e dentro dele você 
pode desenhar todos os instrumentos 
musicais que você se lembrar, pode 
escrever as notas musicais, pode 
escrever nome de músicas e bandas que 
você gostar! Pode desenhar a banda 
musical que você gosta ou até mesmo 
desenhar os sons que você ouvir em 
casa. Quem preferir pode fazer recorte e 
colagem, de tudo que foi falado acima. 
 
- 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); 

Avaliação da semana: Participação, atenção, interesse, raciocínio, colaboração, produção de texto e leitura por áudio. 
 
 
 

 


