
 

EM. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 
Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5° Ano A 

Semana 19 a 23  de Abril 2021 Quantidade de aulas previstas 20 aulas 
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 

2ª feira 
 

1 hora 
Inglês Clothes: suit, dress, pants, 

pajamas, t-shirts, sweater, 
skirt, jeans, hat, etc 

Oralidade; - Escrita; - Aprender os nomes da 
“clothes” em inglês; - Saber ler, escrever e traduzir 
os nomes das peças de roupas, em inglês; - Fixar o 
conteúdo relacionado às ilustrações; - Perceber a 
correspondência entre os conteúdos; - Fixar 
oralmente os nomes das “clothes”. 

Atividades orais e ortográficas que simbolizem 
os cumprimentos básicos; - 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 on line (via 
whatsapp); - Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; - Internet (links de 
vídeos explicativos) 

  

2 aulas 
Língua Portuguesa 

Todos os campos de Atuação 

 

 

 

Matemática 

Grandezas e medidas 

Análise linguística/semiótica 
Ortografização. 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita 
e naoralidade, os verbos em concordância com 
pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração. 

Projeto Semana do livro. 
 

Leitura deleite (Os viajantes e o urso) 

  

 

 

 

 
2 aulas 

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

 

(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. 

Quadrinhos e concordância nominal 

Animais e medidas 

Tempo e temperatura 



 

 

3ª Feira 
2 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 aulas 

 

 

 

 

 

 

1 aula 

Língua Portuguesa 
Leitura/escuta 

 

(compartilhada e autônoma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Probabilidade e estatística 

 

 

 

 

 
 

Geografia 
 

Formas de representação e 
pensamento espacial 

Formação de leitor 
 

Leitura colaborativa e 
autônoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura, coleta, classificação 
interpretação e 

representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 

gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico 

de linhas 
 

 
 

Mapas e imagens de 
satélite 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis 
em meios digitais para leitura individual, justificando 
a escolha e compartilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

 

 

 
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, 
de maneira autônoma, textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

 

 

 
(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. 

 

 

 
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens 
nas cidades, comparando sequência de fotografias, 
fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes. 

Projeto Semana do livro (leitura deleite) Livro: 
Os dez amigos. 

 

 

 

 

 

 

Leitura explicativa sobre o gênero textual 
Crônica. 

 

 

 

 

Ler e interpretar os gráficos retirados de textos 
ou de reportagens. 

 

 

 

 

 

 

Atividade impressa e no livro Interdisciplinar 
de Geografia, sobre fotos aéreas e imagens do 
espaço através do satélite. 

FERIADO 

 

5ª 
2 aulas 

 

 

 
 

1 aula 

Ciências 

Matéria e energia 

 

História 

 

Propriedades físicas dos 
materiais 

 

Ciclo hidrológico 

(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). 

 

Atividades impressas sobre a energia, que 
retiramos de várias maneiras da água. 



 

  

 

 

 

 
 

2 aulas 

Povos e culturas: meu lugar 
no mundoe meu grupo social. 

 

Língua Portuguesa 
 

Produção de textos (escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

Consumo consciente 

Reciclagem 

O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros 

povossedentarizados 
 

Construção do sistema 
alfabético/ Estabelecimento 
de relações anafóricas na 
referenciação e construção 
da coesão 

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

 

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, 
recursos de referenciação (por substituição lexical 
ou por pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário apropriado ao 
gênero, recursos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações 
de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível suficiente de 
informatividade. 

 
 

Atividade retirada do site Acessaber sobre 
Imigração e migração. 

 

Do nordeste para São Paulo (migração) 

Da Itália para o Brasil (imigração) 

Projeto Semana do livro ( leitura deleite ) 

Leitura e interpretação textual. 

 

6ª 
2 aulas Arte Música (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. 

Identificação e Ilustração de sons Ao escutar os 
sons à nossa volta, podemos identificar 
pessoas, animais, fenômenos da natureza e 
acontecimentos. A ilustração é uma forma 
criativa de desenhar tudo que ouvimos. Assista 
ao vídeo do youtube" Jogo de adivinhar a 
origem de 40 sons (naturais e humanizados) ” 

https://youtu.be/Hf9as2VNdwc 

ATIVIDADE desenhe os sons que você 

identificou no vídeo. Por exemplo: Galinha, 
Cavalo entre outros sons que aparecem no 
vídeo 

3 aulas  

Matemática 
Grandezas e medidas 

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

(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 

 

Atividades impressas de matemática, 
envolvendo, pesos, comprimentos, massa, 
tempo e temperatura. 
Programa SEGUE. 

Avaliação: Esta semana estarei avaliando a leitura a entonação e a compreensão do texto, em matemática será avaliado o raciocínio lógico na resolução de situações problema. 

 

https://youtu.be/Hf9as2VNdwc

