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Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde” 

Professores:  
 Titulares-  Sara e  Lenilda / Ed. Física; Professora Caren / Artes: Professora Kátia 
 

Turmas     5º anos A e B 

Semana de:  29   de março a 01 de abril de 2021 
 

Quantidade de aulas previstas: 7 aulas de matemática, 5 aulas de língua Portuguesa, 1 aula de                
história ,1 aula de geografia,2 aulas de ciências e  2 aulas de artes e 2 aulas de Educação Física  
 

 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de  
linguagem/ 
área 

Objetos de  
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

Língua 
Portuguesa 
3 aulas 
 
 
 

Leitura/escuta 
Compartilhada 

e autônoma 

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

Acesse o link abaixo para assistir o vídeo  que fala sobre pontuações. 
                        https://www.youtube.com/watch?v=WMFgg9x72Bk 
 
Para realizar a atividade de hoje,abra o livro PNLD na página 31 e leia o texto “ Quem criou                   
o biscoito “ em voz alta, e observe que estão faltando pontuações. 
Escreva o texto no caderno e coloque os sinais de pontuações adequadas para que fique               
claro o sentido ao leitor empregando  também quando for necessário  aspas e parênteses. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMFgg9x72Bk
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matemática 
2  aulas  
 
 
 
 
 
 
 

números  

Números racionais  
expressos na forma   
decimal e sua   
representação na reta   
numérica 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar     
números racionais na forma decimal     
com compreensão das principais    
características do sistema de    
numeração decimal, utilizando, como    
recursos, a composição e    
decomposição e a reta numérica. 

1. Abra o livro de matemática na página 23, hoje vamos aprender um pouco             
sobre RETAS NUMÈRICAS E CÁLCULOS. 

2. Observe a reta numérica que está na lousa com atenção para responder            
às questões dos exercícios  1,2 e 3. 

Atenção: hoje teremos aula via meet 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de  
linguagem/ 
área 

Objetos de  
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

3ª 

Língua 
Portuguesa 
1  aulas 
 
 
 

 

Leitura/esc
uta 
Compartilha
da 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 

1.  Acesse o link para assistir o vídeo sobre 
‘AUTISMO”.https://www.youtube.com/watch?v=EHu
Y7x2zyuU 

2.  Faça a leitura do  poema “ O PECULIAR”, depois 
copie no caderno.  

3. Após a leitura, no caderno copie as questões abaixo 
e responda. 

4. QUESTÕES 
               A)Qual o nome do poema e do autor? 

 B)  Quantos versos e quantas estrofes tem o poema?  
C) Escolha uma estrofe  explique com suas palavras a 
mensagem que o autor do texto poético quis transmitir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHuY7x2zyuU
https://www.youtube.com/watch?v=EHuY7x2zyuU
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a leitura de textos, checando a adequação       
das hipóteses realizadas. 

                   Pesquise no dicionário ( online ou impresso), o 
significado das palavras: Autismo,Transtorno,Peculiar, 
Adrenalina: 

ciências  
 
2 aulas  

Matéria e energia 

Propriedade
s físicas dos 

materiais 
Ciclo hidrológico  
Consumo 
consciente 
Reciclagem 

EF05CI03) Selecionar argumentos que    
justifiquem a importância da cobertura     
vegetal para a manutenção do ciclo da       
água, a conservação dos solos, dos cursos       
de água e da qualidade do ar atmosférico. 

1.Abra o livro interdisciplinar na página 233 e leia o texto “ Qualidade             
ambiental”, 
2. Após a leitura observe a ilustração que indica um ambiente com boa             
qualidade e responda a questão número 1. 
3.Recorte e cole no seu caderno figuras de revistas, internet, livros, imagens            
que nos remete a idéia de ambiente sadio e outro poluído e descreva abaixo de               
cada figura o que acontece( legenda). 
 

ARTE 
2 aulas  

ARTE 
Artes visuais 

 
ARTE 
Pixel Art 

 
 
(F15AR02) Explorar e reconhecer    
elementos constitutivos das artes visuais     
(ponto, linha, forma, cor, espaço,     
movimento etc.) 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas     
distintas das artes visuais tradicionais e      
contemporâneas, cultivando a percepção, o     
imaginário, a capacidade de simbolizar e o       
repertório imagético.  

ARTE 
Criar um jogo usando o personagem criado na aula anterior.  
Observe o exemplo na atividade e use sua criatividade para 
criar o seu jogo.  
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 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de  
linguagem/ 
área 

Objetos de  
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

4ª 

 
Matemática  
3 aulas 
 
 

Grandezas e  
medidas 
 
 
 
 
 
 
algebra  

Medidas de 
comprimento, área, 

massa, tempo, 
temperatura e 
capacidade: 
utilização de 

unidades 
convencionais e 
relações entre as 

unidades de medida 
mais usuais 

Problemas envolvendo a   
partição de um todo em     
duas partes  
proporcionais 

(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.  
(EF05MA12) Resolver problemas que    
envolvam variação de   
proporcionalidade direta entre duas    
grandezas, para associar a quantidade     
de um produto ao valor a pagar,       
alterar as quantidades de ingredientes     
de receitas, ampliar ou reduzir escala      
em mapas, entre outros. 

1. No início da página 24 fala sobre SINALIZAÇÃO DA         
ESTRADA.Você deverá fazer a leitura do 21 início da página   
que fala sobre a viagem de Alice e o que ela observou no             
caminho.  

2. Responda a questão 1. 
3. Assista o vídeo abaixo para compreender o que é para ser           

feito o exercício 2 da página 24.       
https://www.youtube.com/watch?v=vGAjjpl6ulM 

No vídeo que você assistiu a contagem é de 3 em 3. E no              
exercício 2 da página 24, a contagem é de quanto em quanto?            
Descubra respondendo a questão 2. 

4. Na página 25, hoje você vai estudar um pouco sobre          
SISTEMA MONETÁRIO. Leia com atenção o início da página         
que fala sobre a pesquisa sobre a renda mensal das pessoas           
no município.Depois responda as questões (a,b,c,d) 

Geografia  
 1 aula Conexões e escalas 

Território, redes e   
urbanização 

(EF05GE04) Reconhecer as   
características da cidade e analisar as      
interações entre a cidade e o campo e        
entre cidades na rede urbana. 
 
 
 

Abra o livro interdisciplinar na página 46 e faça a leitura da             
letra da música “Meus tempos de criança” 
  
acesse o link abaixo para ouvir a música. 
  
 https://www.youtube.com/watch?v=fqEWX7-Kndg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vGAjjpl6ulM
https://www.youtube.com/watch?v=fqEWX7-Kndg
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Para responder às questões 1,2 e 3 da página 46 você poderá            
pedir ajuda de seus familiares para saber se conhecem os jogos           
e brincadeiras que estão escritos nas questões. 

História  
 1 aula 

Povos e  
culturas: 
meu lugar 

no mundo e  
meu grupo social 

O papel das 
religiões e da 
cultura para a 

formação 
dos povos antigos 

  

(EF05HI03) Analisar o papel das     
culturas e das religiões na     
composição identitária dos povos    
antigos. 

Vamos fazer a leitura da letra da música “ Inclassificáveis" que está na 
página 100 do livro interdisciplinar. 
Acesse o link  para ouvir a música. 
https://www.youtube.com/watch?v=rFA0egUuMjw 
Converse com seus familiares  para responder às questões da página 
100. 
Faça a leitura da página 101. 
 ATENÇÃO: hoje é dia de aula via Meet 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/ 

área 

Objetos de conhecimento/ 
conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

5ª 

 
 
 
matemática 
2  aulas  
 

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.  

Construção de reta numérica 

Acesse o link abaixo para assistir o vídeo que a professora           
gravou explicando a atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ-zk6qy0_Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ-zk6qy0_Q
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Língua 
Portuguesa 
1 aula 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e  
autônoma) 

Formação do leitor 
literário/ Leitura 

multissemiótica 

  
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações 
e outros recursos gráficos 

Pesquise na internet o significado de alguns símbolos do autismo.Depois           
faça um cartaz com os símbolos e seus significados. Você poderá fazer em             
uma folha de sulfite ou folha do  caderno de desenho. 

Ed.Física  
2 aulas 

 
Educação Física/ 
Brincadeiras e jogos 

 
 
 
 
 
 
 
Brincadeiras e jogos   
populares do Brasil e do     
mundo  

(EF35EF01) Experimentar e fruir    
brincadeiras e jogos populares do     
Brasil e do mundo, incluindo aqueles      
de matriz indígena e africana, e      
recriá-los, valorizando a importância    
desse patrimônio histórico cultural 
 
(EF35EF03) Descrever, por meio de     
múltiplas linguagens (corporal, oral,    
escrita, audiovisual), as brincadeiras    
e os jogos populares do Brasil e de        
matriz indígena e africana,    
explicando suas características e a     
importância desse patrimônio   
histórico cultural na preservação das     
diferentes culturas. 

Educação Física: 
 
-História da brincadeira: Cinco Marias  
-Questões de reflexão sobre o jogo e entrevista com os pais  
-Conhecendo as características do jogo,  etapas e regras  
-Atividade prática: jogo das Cinco Marias 
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 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de  
linguagem/ 
área 

Objetos de  
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

6ª 

Língua 
Portuguesa 
2 aulas 

    

Matemática 
2 aulas   

 feriado ( sexta feira Santa) 

 

Inglês  
1 aula     

Avaliação da semana 

                       As atividades propostas envolvem: leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados, pesquisas.... 

·          . As atividades devem ser auto instrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias. 

· As orientações, correções e devolutivas, serão realizadas via WhatsApp diariamente, por meio de mensagens de texto, vídeo chamada, áudio, vídeo e pelo                       
aplicativo MEET. 

 


