
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Municipal Yoshihiko Narita

Professores: Jamilce / Wilson (Educação Física) Turmas: 5º A 

Semana 7: dos dias 19 de abril a 23 de abril de 2021. Quantidade de aulas previstas: 25 HORAS (quarta-feira disponibilizado aos professores 
especialistas conforme carga horária).

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª
07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Leitura/escuta
(compartilhada e 
autônoma)
Grandezas e medidas

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

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.
(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.

Português: continuação do estudo de texto do 
gênero crônica com o título “Comunicação” do 
livro didático Ápis(interpretação do texto) página 
49.

Matemática: Utilização de unidades 
convencionais e relações entre unidades de 
medida mais usuais.

3ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Leitura/escuta
(compartilhada e 
autônoma)

Grandezas e medidas

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos
Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade: utilização de 
unidades convencionais e relações
entre as unidades de medida mais 
usuais

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos.
(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.

Português: continuação do estudo de texto do 
gênero crônica com o título “Comunicação” do 
livro didático Ápis. História em quadrinhos – 
“Falando a mesma linguagem”. Página53

Matemática: Utilização de unidades 
convencionais e relações entre unidades de 
medida mais usuais. Medidas de comprimento 
(centímetro, metro ou quilometro).
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4ª Feriado - Tiradentes

5ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

O que forma um povo
Formas de 
representação e 
pensamento espacial

Sedentarização dos primeiros 
povos.
Mapas e imagens de satélite

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas 
e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico 
ocupado.
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na 
Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações 

entre migrações e condições de infraestrutura.

História: “Livro didático Ápis – Interdisciplinar –
página 68”. Migrações no território brasileiro.

Geografia: “Livro didático Ápis – Interdisciplinar 
– página 42. Paralelos e maridianos.

6ª
07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Leitura/escuta
(compartilhada e 
autônoma)

Planejamento de texto
Formação do leitor literário

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam 
em campos da vida social dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

Leitura de texto informativo sobre o Dia 
Nacional do Livro infantil. Leitura de um 
trecho do livro “Sítio do picapau amarelo”. 
Pesquisa: Onde nasceu e viveu Monteiro 
Lobato.

Avaliação da semana: Através dos atendimentos online, fotos das atividades, áudios de leituras, pequenos vídeos, Google formulário.

Observação: 07h às 08h - Tirar dúvidas através de áudios e vídeo chamadas e mensagem de texto.
08h às 9h - Realização das atividades pelas crianças.
09h às 10h - Realização das atividades pelas crianças.
10h às 11h - Correção e devolutiva sobre as atividades.
11h às 12h - Envio das possíveis correções e recebimento das mesmas para segunda correção.
São ainda realizadas atividades como aulas online exclusiva para alunos, atendimento matutino aos pais para tirar dúvidas, correção de trabalhos extras, elaboração de 
documentações diversas, elaboração de vídeos explicativos, participação de reuniões pedagógicas e de pais online.  
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