
Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni

Professores: Rosemeire, Ilza, Madalena. Edinho, Andrea e Cleuza Turmas: 5º ano A, B, C.

Semana de : 12 à 16/04 Quantidade de aulas previstas: 25 horas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e

Recursos

2ª

2 Língua
Portuguesa

Estratégia de leitura

Apreciação estética/estilo

Compreensão

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

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página,
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.

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

Link do poema Voo,
leitura do aluno e
interpretação.
Recursos: lápis,
caderno, celular,
vídeo, computador e
borracha.

2 Matemática 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.

Retomada do QVP e
questões para
consolidar os
conceitos
Recursos: atividades
retirada do livro
didático, formulário da
classroom



1 Educação Física Brincadeira - Desafio do copo (EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.

Respeitar as regras .

Copos e tampinhas.

3ª

1 Língua
Portuguesa

Estratégia de leitura

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia.

Apreciação estética/estilo

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

(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 os mesmos termos
utilizados na linguagem usual.

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página,
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais

Compreensão da
linguagem
polissêmica e análise
de ritmo. Recursos:
lápis, caderno,
borracha, celular e
computador.

2 Matemática 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.

Atividade retirada do
livro didático de
escrita de números e
questões inerentes ao
QVP
Recursos:  atividades
retirada do livro
didático, formulário da
classroom

1 Inglês - Personal Pronouns: I, You,
He, She, It, We, You, They.

- Oralidade;
- Escrita;
- Aprender a falar e a escrever os pronomes pessoais, em
inglês, assim como, o uso adequado de cada um deles de
acordo com as regras gramaticais;
- Saber como empregá-los de acordo com o contexto;

- Atividades
diversificadas da
palavra escrita em
inglês e traduzida
para o português;



- Saber ler, escrever, traduzir e associá-los ao idioma
materno.

- Exercício de fixação
do conteúdo dado em
aula on-line para que
possam identificar a
diferença das línguas
inglesa e portuguesa;
- Internet (Links de
vídeos explicativos,
músicas e atividades
extraídas da  mesma.

1 História Cidadania, diversidade cultural
e respeito às diferenças sociais,
culturais e históricas.
Construção do espaço
brasileiro/ Amizade.

(EF05HI11A*) Reconhecer e respeitar a diversidade
humana.

Texto e atividade
retirada da página 64
do nosso livro
interdisciplinar- 5º
ano.
música do you tube;
caderno, lápis e
borracha.

4ª

2 Língua
Portuguesa

Formação do leitor
literário/leitura multissemióticos.

.Escrita autônoma

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros
recursos gráficos.

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes
de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Elaborar haikai
através de uma
pintura. Recursos:
lápis, caderno,
borracha, celular,
computador e uma
pintura.

2 Matemática 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.

Atividades de leitura e
escrita de números e
questões para
consolidar conceitos
do QVP

Recursos: atividades
retirada de livro



didático, formulário da
classroom

1 Geografia Formas de representação e
pensamento espacial.

O formato da terra.

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre
diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e
representação gráfica.

Texto e atividade
retirada da página 11
do nosso livro
Interdisciplinar - 5 º
ano.

Vídeo sobre o formato
da terra - curiosidade

caderno, lápis e
borracha.

1 Educação
Física

Brincadeira - Sem encostar. (EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.

Respeitar as regras.

Corda ou
barbante,sacola
plástica ,bola mucha

5ª

1 Língua
Portuguesa

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia.

Apreciação estética/estilo

(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 os mesmos termos
utilizados na linguagem usual.

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página,
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.

Atividade que estimula
a dedução de
possibilidade da
linguagem metafórica,
imagem visual e
palavra do sentido
real. Ilustração
através de um haikai.

1 Matemática Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais
até a ordem das centenas de milhar com compreensão

Atividade do livro
didático referente à



comparação e ordenação de
números naturais de até seis
ordens

das principais características do sistema de numeração
decimal.

técnica de
arredondamento de
número e questões
para consolidar
conceito de
arredondamento

Recursos:  atividades
retirada do livro
didático, formulário da
classroom

2 Ciências Movimento de rotação da Terra.

Dias e noites.

(EF05CI11) Relacionar o movimento aparente diário do
Sol e das demais estrelas do céu ao movimento de
rotação da terra e a sucessão de dias e noites.

Texto e atividades
retirada das páginas
16 e 17 do livro
Interdisciplinar 5º ano;

Vídeo explicativo do
you tube; pesquisa no
google

caderno, lápis e
borracha

1 Artes Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.)

Elementos das artes
visuais: linha e cores.

Apreciação de arte do
artista Miró.

6ª

2 Língua
Portuguesa

Leitura de imagens em
narrativas visuais.

Variações linguísticas

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

Link da canção: Pé
com pé. Compreender
a música e HQ.



(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em
diferentes variedades linguísticas, identificando
características regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades linguísticas como
características do uso da língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.

2 Matemática Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de
deslocamentos no plano
cartesiano

EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes
representações para a localização de objetos no plano,
como mapas, células em planilhas eletrônicas e
coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as
primeiras noções de coordenadas cartesianas.

Resolução de
operações
matemáticas para
localização dos
resultados na Malha
Quadriculada para
formação de desenho.

Recursos: caderno e
lápis de cor.

1 Arte Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.)

Elementos das artes
visuais: linha e cores.

Apreciação de arte do
artista Miró.

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a
consistência dos acertos e dos erros nas questões de alternativas, e a coerência e coesão nas respostas dissertativas, além do comprometimento das
devolutivas na sala virtual.

OBS: Experimento Científico: Misturas das cores primárias para obtenção das cores secundárias e terciárias.


