
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: 03 a 07   de  maio 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
(compa
rtilhada
e
autôno
ma)

Compreensão em
leitura

(EF05LP15) Ler/assistir e
compreender, com autonomia,
notícias, reportagens, vídeos em
vlogs argumentativos, dentre

outros gêneros do campo
político-cidadão, de acordo com as
convenções dos gêneros e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.

Você sabe quem é Monteiro Lobato?Acesse  o link  do vídeo.
https://youtu.be/cLs-Qc7LOBg
Após assistir o vídeo,  copie e responda as questões abaixo:
Onde o Monteiro Lobato nasceu?
Escreva a data de nascimento e morte dele.
A obra “Sítio do Pica Pau Amarelo”é composta por quantos volumes de livros?
Escreva os nomes dos 7 personagens principais  que fazem parte da história do
“Sítio do Pica Pau Amarelo”.
Explique o motivo que levou Monteiro Lobato a usar o nome de seu pai?
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matemática
2  aulas

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.

1. Acesse o link abaixo  sobre valor absoluto e valor

relativo. https://youtu.be/YWrYWUpoS2Y

2. Exercícios na folha  e caderno referentes a valor

absoluto e valor  relativo.

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

3ª

Língua
Portuguesa
1  aulas

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão
em leitura (EF05LP10) Ler e compreender, com

autonomia, anedotas, piadas e cartuns,
dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções
do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

1.Acesse o link  sobre provérbios populares.
https://youtu.be/G1ZCw9HnC_

2. Agora que você já sabe um pouco sobre provérbios populares, faça uma
pesquisa na internet ou com algum familiar e anote no caderno 5
provérbios populares.
Na próxima aula você precisará dessa pesquisa para realizarmos a
atividade  na aula online.
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ciências

2 aulas
Matéria e energia

Propriedades
físicas dos
materiais

Ciclo hidrológico
Consumo
consciente
Reciclagem

(EF05CI04) Identificar os principais usos
da água e de outros materiais nas
atividades cotidianas para discutir e
propor
formas sustentáveis de utilização desses
recursos.

Acesse o link e veja algumas informações sobre a água.
https://youtu.be/PIilD8q1Lu4

Abra o livro interdisciplinar na página 234, no texto “ Formas de poluição da
água” e faça a leitura.
Após a leitura responda às questões 1,2 e 3.

ARTE
2 aulas Artes visuais

Imigração artística
Arte abstrata

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc)
(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.

ARTE - Imigração artística 2

Criar uma obra abstrata com pintura aquarelada com ideograma
japonês.

Para isso, inspire-se na obra de Tomie Ohtake e Manabu Mabe.

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos
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4ª

Matemática
3 aulas 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.

Valor posicional

Livro de matemática página 40 e 41 . Leia com atenção o
enunciado de cada exercício e responda as questões.

Aula via MEET.

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.

1. Acesse o  link abaixo  para assistir o vídeo  que
fala  um pouco mais sobre a chegada  dos
Africanos  ao Brasil e a sua influência na  cultura
brasileira.

https://youtu.be/QjAFmMZqIvc

2. Abra o livro interdisciplinar nas páginas 106 e 107,
faça a leitura atenta dos textos e responda as
questões.

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.

será trabalhado interdisciplinar com a disciplina de
geografia
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Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de conhecimento/
conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

5ª

matemática
2  aulas

Probabilidade e
estatística

Grandezas e
medidas

Leitura, coleta, classificação
interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráfico de colunas
agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas

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

(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

.(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.

1.Para realizar os exercícios da página 42 do livro de matemática,
você deverá ficar atento(a) nos dados apresentados na tabela, pois
ela apresenta dados importantes sobre a população de cada
estado da região Sudeste do Brasil.
2. Leia com atenção os enunciados dos exercícios para responder
às questões da página.
Na página 43 , há informações sobre o Cristo Redentor, que é um
importante ponto turístico localizado na cidade do Rio de Janeiro.
3. Leia atentamente o texto  e responda as questões.
Quer saber mais sobre o Cristo Redentor do Rio de Janeiro que é
considerado uma das 7 maravilhas do mundo?
Acesse o link https://youtu.be/VFD7gX6Atv4

Língua
Portuguesa
1 aula

Leitura/escut
a
(compartilha
da e
autônoma)

Leitura de imagens em
narrativas visuais

EF15LP14) Construir o sentido de histórias
em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos

FAÇA A LEITURA DA REPORTAGEM .
Campanha inédita pelo desarmamento infantil é levada a alunos de São
Paulo.
Após a leitura, faça uma história em quadrinhos com o tema ( Troque sua
arma de brinquedo por um livro infantil).
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Estratégia de leitura gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

(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.

Ed.Física
2 aulas

Educação Física/
Brincadeiras e
Jogos

Brincadeiras e jogos
populares do
Brasil e do mundo

(EF35EF04) Recriar, individual e
coletivamente, e experimentar, na
escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo, incluindo aqueles
de matriz indígena
e africana, e demais práticas
corporais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços
públicos disponíveis.

Educação Física:
Aula 1
-Confecção de jogo
-Jogo de sequência lógica com cores
Aula 2
-Alongamento
-Recriando brincadeira de estátua: medusa
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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

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Construção do
sistema alfabético/
Convenções da
escrita

Compreensão em
leitura

(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.

(EF05LP15) Ler/assistir e
compreender, com autonomia,
notícias, reportagens, vídeos
em vlogs argumentativos,
dentre

outros gêneros do campo
político-cidadão, de acordo
com as convenções dos
gêneros e considerando a

Acesse o link  do vídeo da boneca Emília de Monteiro Lobato
https://youtu.be/C0RezMD7shs

Escreva em seu caderno um texto descrevendo como é a boneca
Emília .

7

https://youtu.be/C0RezMD7shs


PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Matemática
2  aulas Números

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

Problemas:
multiplicação e
divisão de números
racionais cuja
representação
decimal é finita por
números naturais

(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.
(EF05MA08) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação e
divisão com números naturais e
com números racionais cuja
representação decimal é finita
(com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero),
utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

JOGO: CAMINHANDO COM AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

COMPONENTES:

•2 dados para o 1º nível;
2 fichas numeradas de 1 a 12;

•2 marcadores;
•Tabuleiro para desenhar o percurso;
•Papel para registro dos cálculos das operações;
•Caneta.

COMO JOGAR:
•  Tirar no par ou ímpar para ver quem começa;
•  Escolher um número da cartela;
•  Lançar dois dados;
• Com o resultado dos dois dados, o jogador utiliza as quatro operações uma a uma para que sua operação seja igual
ao número que ele escolheu na cartela;
• Encontrando a operação, o jogador terá direito de jogar um dado e o resultado que der indicará quantas casas ele irá
andar no tabuleiro;
•   Quando o primeiro jogador terminar, o segundo poderá dar início a sua jogada;
•   O jogo encerra com quem chegar primeiro no final do percurso.

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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