
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
Professores: ERICA (titular); DIOGO (Educação Física); ELAINE (Arte) Turma: 5º ANO A
Semana de: 05 A 09 DE ABRIL Quantidade de aulas previstas: 25h

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª F 3h Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)
Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em
textos.

- Estratégias: a avaliação de ciências estará
disponível na plataforma da Prefeitura, assim
como as folhas impressas na secretaria da escola.
Os alunos deverão ler e observar as figuras para
responder às questões. São respostas de múltipla
escolha. O aluno deverá enviar uma fotocópia do
cartão de resposta para a professora. Serão
avaliados o que foi estudado, inclusive nas
participações em atividades remotas e a avaliação
formativa com nota de 0 a 10. Em Língua
Portuguesa, os alunos farão uma leitura silenciosa,
do livro de Língua Portuguesa, página 287 “Oito
anos”.
- Recursos: As atividades enviadas pela
plataforma, via WhatsApp (quando necessário) ou
impressas na escola, que deverão ser lidas e
respondidas no livro e no cartão de resposta.
Posteriormente serão enviadas as correções para
autocorreção, via whatsapp. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimentos.
O aluno deverá enviar uma fotocópia das
atividades realizadas no PV da professora.

EF15LP04) Identificar o efeito de sentido
produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)

Conhecimento do alfabeto
do português do

Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das
palavras (uma mesma palavra com diferentes
significados, de acordo com o contexto de uso),
comparando o significado de determinados
termos utilizados nas áreas científicas com
esses mesmos termos utilizados na linguagem
usual.

2h Terra e Universo
Constelações e mapas

celestes
Movimento de rotação

da Terra
Periodicidade das fases

da Lua
Instrumentos óticos

(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol
e das demais estrelas no céu ao movimento de
rotação da Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das
fases da Lua, com base na observação e no
registro das formas aparentes da Lua no céu ao
longo de, pelo menos, dois meses.



3ªF 3h O Sujeito e seu
lugar no mundo

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

- Estratégias: a avaliação de Geografia estará
disponível na plataforma da Prefeitura, assim
como as folhas impressas na secretaria da escola.
Os alunos deverão ler e observar as figuras para
responder às questões. São respostas de múltipla
escolha. O aluno deverá enviar uma fotocópia do
cartão de resposta para a professora. Serão
avaliados o que foi estudado, inclusive nas
participações em atividades remotas e a avaliação
formativa com nota de 0 a 10.
- Recursos: As atividades enviadas pela plataforma
ou via WhatsApp (quando necessário) deverão ser
respondidas no livro. Posteriormente serão
enviadas as correções para autocorreção, via
whatsapp. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimentos. O aluno deverá
enviar uma fotocópia das atividades realizadas no
PV da professora.

2h Educação Física
Esportes

(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 execução, prezando pelo

trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e

esporte, identificando as características que os

constituem na contemporaneidade e suas

manifestações (profissional e

comunitária/lazer). 

Conteúdo: Esportes de campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de invasão 

1º Momento: Correção da atividade da aula

anterior

2º Momento: Realizar alongamento.

3º Momento Atividade prática com bolinha de

meia.



4º Momento Registrar o alongamento através de

fotos ou pequenos vídeos.

4ªF 3h Povos e culturas:
meu lugar no
mundo e meu
grupo social

O que forma um povo: do
nomadismo aos primeiros

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

- Estratégias: a avaliação de História estará
disponível na plataforma da Prefeitura, assim
como as folhas impressas na secretaria da escola.
Os alunos deverão ler e observar as figuras para
responder às questões. São respostas de múltipla
escolha. O aluno deverá enviar uma fotocópia do
cartão de resposta para a professora. Serão
avaliados o que foi estudado, inclusive nas
participações em atividades remotas e a avaliação
formativa com nota de 0 a 10. Em matemática há
cálculos de subtração com dezenas exatas,
centenas exatas e milhar exato, que deverão ser
copiadas e respondidas, no caderno.
- Recursos: As atividades enviadas pela plataforma
ou via WhatsApp (quando necessário) deverão ser
respondidas no livro. Posteriormente serão
enviadas as correções para autocorreção, via
whatsapp. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimentos. O aluno deverá
enviar uma fotocópia das atividades realizadas no
PV da professora.

2h 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.

5ª F 3h Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma
Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em
textos.

- Estratégias: cópia, leitura e interpretação de
textos. Atentar-se aos parágrafos, letra maiúscula
no início de frase, acentuação, margem e linhas.
Estarão disponíveis na plataforma da Prefeitura,



assim como as folhas impressas na secretaria da
escola. Os alunos deverão ler e observar para
responder as questões no livro.
-Recursos: As atividades enviadas pela plataforma
ou via WhatsApp (quando necessário) deverão ser
respondidas no livro. Posteriormente serão
enviadas as correções para autocorreção, via
whatsapp. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimentos. O aluno deverá
enviar uma fotocópia das atividades realizadas no
PV da professora.

Decodificação/Fluência de
leitura

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

Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Produção de
textos

(escrita
compartilhada e

autônoma)

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido
com a ajuda do professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

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.

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)
Pontuação

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos,
vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de
sentido que decorre do uso de reticências,
aspas, parênteses.

2h

Arte
Música

Elementos da linguagem.

(EF15AR14) 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.

Proporcionar momentos de escuta e
Identificação dos diversos tipos de som presentes
na comunidade local (instrumental) e presentes na
natureza.

6ªF 5h Análise
linguística/

Pontuação
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos,
vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e

- Estratégias: os alunos executarão a leitura e as
atividades do livro de Língua Portuguesa, páginas



semiótica
(Ortografização)

reconhecer, na leitura de textos, o efeito de
sentido que decorre do uso de reticências,
aspas, parênteses.

29, 30 e 31 sobre pontuação (interrogação,
exclamação, aspas e parênteses), e
posteriormente farão uma leitura sobre o Dia
Internacional do Autismo. Nesse texto explica em
poucas palavras o que é o autismo, como se
comportar diante de uma pessoa deficiente,
conhecerão alguns famosos autistas e um vídeo
sobre o André, personagem da Turma da Monica,
acessando:
https://www.youtube.com/watch?v=fqE-vzlauPE

https://www.youtube.com/watch?v=sD2Vt_unaRA
- Recursos: As atividades serão enviadas via
WhatsApp que deverão ser respondidas no livro.
Posteriormente serão enviadas as correções para
autocorreção. Nesse meio tempo, a professora
ficará disponível para esclarecimentos. O aluno
deverá enviar uma fotocópia das atividades
realizadas no PV da professora.

Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma

Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação
ao texto que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da
função social do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições de
produção e recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências
realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido
produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.

Formação do leitor
literário/ Leitura
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e
outros recursos gráficos

Decodificação/Fluência de
leitura

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

Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)
Pontuação

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos,
vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de
sentido que decorre do uso de reticências,
aspas, parênteses.

https://www.youtube.com/watch?v=fqE-vzlauPE
https://www.youtube.com/watch?v=sD2Vt_unaRA


Avaliação da semana: Participação e interesse dos alunos, a correção será feita pelo WhatsApp (autocorreção). Plantão de dúvidas: a professora ficará à
disposição para os pais e alunos, no horário das 7h às 12h, de segunda à sexta-feira – haverá exceção nos casos de pais ou responsáveis que trabalham e só
tem acesso à noite.
Educação Física: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.

Arte: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


