
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

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:12    a 16   de abril de 2021 Quantidade de aulas previstas: 9 aulas de matemática, 7 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)

Formação do leitor
literário

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento,
valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como
patrimônio artístico da
humanidade.

Acesse o link abaixo sobre “Poema Concreto ”https://youtu.be/CNVCAbRSQ
Abra o livro na página 34 faça a leitura dos poemas.
Pesquise na internet um poema e tente memorizá-lo ( grave um vídeo de você declamando e
envie para a professora).
Assista ao vídeo da música  “ Cavalo Piancó”

https://youtu.be/OGCrCaSXd60
Para realizar a atividade da página 35, leitura compartilhada na aula via Meet de hoje.
Leia com atenção e responda as questões da página 35
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matemática
2  aulas

Problemas:
adição e
subtração de
números
naturais e
números
racionais cuja
representação
decimal é finita

Problemas: adição e
subtração de números
naturais e números
racionais cuja
representação decimal é
finita

(EF05MA07) Resolver e elaborar
problemas de adição e subtração
com números naturais e com
números racionais, cuja
representação decimal seja finita,
utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

Abra o livro de matemática na página 26 E 27, hoje vamos aprender um pouco
sobre o SISTEMA MONETÁRIO.Leia o texto de Daniel que traz informações
sobre lançamentos de algumas notas do REAL.

Para realizar as atividades 1 e 3,você terá que fazer uma pesquisa sobre animais
presentes nas  cédulas do real.

Para realizar a atividade número 2 e 4 terá que fazer uma pesquisa de produtos
de supermercado e lojas.

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

Análise linguística/

semiótica

(Ortografiza
ção)

Conhecimento
das diversas
grafias do
alfabeto/
Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras
oxítonas, paroxítonas e proparoxítona

Abra o livro na página 36.Vamos  relembrar  as classificações das sílabas
quanto a sua tonicidade ( oxitona, paroxitona e proparoxitona).Leia com
atenção o enunciado dos exercícios para realizar as questões 2,3 e 4.

ciências

2 aulas
Matéria e energia

Propriedades
físicas dos
materiais

(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

Relembrando o ciclo da água, faça novamente a leitura da página 231 do livro
interdisciplinar.
Peça a ajuda de um adulto para realizar a atividade de hoje.Vamos fazer um

terrário, observe o passo a passo.
Acesse os links abaixo .
https://www.youtube.com/watch?v=9PbBJPDi-Tc
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Ciclo hidrológico

Consumo
consciente

Reciclagem

geração de energia elétrica, no provimento
de água potável e no equilíbrio dos
ecossistemas regionais (ou locais).

https://www.youtube.com/watch?v=KZTRy6KL7_c

Após finalizar o terrário, observe diariamente o ciclo e cada estado físico da
água.Na próxima aula  online conversaremos sobre as observações.
Observação: Caso não tenha um vidro com tampa, poderá fechar com plástico

filme ou qualquer outro plástico transparente. O terrário também poderá ser feito
em um garrafa pet transparente.

ARTE
2 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

4ª
Matemática
3 aulas

Número Problemas:
adição e subtração
de números
naturais e números
racionais cuja
representação
decimal é finita s

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,

comparação e
ordenação de números

naturais de até seis
ordens

Problemas: adição e
subtração de números

naturais e números
racionais cuja

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem das
centenas de milhar com compreensão
das principais características do
sistema de numeração decimal.

(EF05MA07) Resolver e elaborar
problemas de adição e subtração com
números naturais e com números
racionais, cuja representação decimal

Abra o livro de matemática na página 34.Nessa atividade iremos
resolver situações problemas de adição e subtração e
arredondamento de números.
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representação decimal é
finit

seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

Geografia
1 aula

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.

Abra o livro interdisciplinar nas páginas 102 e 103.Para realizar
os exercícios 1,2 e 3, você deverá fazer a leitura do texto e
observar os mapas.
Observação: história e geografia serão trabalhado de forma

interdisciplinar

História
1 aula

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.

Abra o livro interdisciplinar nas páginas 102 e 103.Para realizar
os exercícios 1,2 e 3, você deverá fazer a leitura do texto e
observar os mapas.
Observação: história e geografia serão trabalhado de forma

interdisciplinar

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de conhecimento/
conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos
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5ª

matemática
2  aulas

números

Problemas: adição e
subtração de números
naturais e números
racionais cuja
representação decimal é
finita

(EF05MA07) Resolver e elaborar
problemas de adição e subtração
com números naturais e com
números racionais, cuja
representação decimal seja finita,
utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

Qual é o preço de uma camiseta grande?_________________
Qual é o preço de um boné médio?______________________
Qual é o objeto que custa R$115,00?
Quanto pagarei por dois bonés grandes?_________________
Na promoção, o preço da camiseta pequena irá cair para metade do
preço.Então será de R$______________________________
Qual será o meu gasto se comprar uma camiseta grande, um boné
pequeno, duas caixas de lápis de cor grande?_________________
Se eu comprar uma bicicleta grande e pagar com duas notas de 100 reias.
Quanto receberei de troco?

Língua
Portuguesa
1 aula

Análise linguística/

semiótica

(Ortografizaç
ão)

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/ Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente
palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítona

Abra o livro de Língua Portuguesa na página 37.Para realizar a atividade
número 5, você deverá continuar preenchendo o quadro com as palavras
que faltam,pintando a sílaba mais forte de acordo com os exemplos citados
no início da folha do livro.
Para realizar a atividade número 6, marque as alternativas corretas sobre
sílabas tônicas.

Ed.Física
2 aulas
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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

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

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

Para fazer  a leitura do livro, acesse o  link abaixo.
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_436ff14d2b7e
41a9b59256a41d016a3e.pdf

Após a leitura, registre e responda no caderno as questões abaixo.
Qual o título do livro?
Quem ilustrou a história?
Quantas páginas tem o livro?
Qual o ano de edição do livro?

Matemática
2 aulas números

Problemas: adição
e subtração de
números naturais e
números racionais
cuja representação
decimal é finita

(EF05MA07) Resolver e
elaborar problemas de adição e
subtração com números
naturais e com números
racionais, cuja representação
decimal seja finita, utilizando
estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

Abra o livro de matemática na página 35. Nesta página há o jogo “ COMPRO O
SELO”,você deverá confeccionar as cartelas  para realizar o jogo.
Leia com atenção as regras do jogo.
Chame seus familiares ou amigos para jogar com você.

Inglês
1 aula
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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.
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