
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

Professores: Mara e Vanessa Turmas: 5º Ano A e B 

Semana de: 31/05/2021 a 02/06/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
2ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 

1 aula 

Ciências 
Matéria e energia 
 
 
 
 
História 
Registros da 
história: linguagens 
e culturas 
Geografia 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

Propriedades físicas dos 
materiais 
Ciclo hidrológico 
Consumo consciente 
Reciclagem 
 
Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 
 
 
Mapas e imagens de satélite 

(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.  
 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais 
e imateriais da humanidade e analisar mudanças 
e permanências desses patrimônios ao longo do 
tempo.  
(EF05GE08) Analisar transformações de 
paisagens nas cidades, comparando sequência 
de fotografias, fotografias aéreas e imagens de 
satélite de épocas diferentes. 

História, Geografia e Ciências  
Desenvolvimento do Espaço Urbano 
Livro páginas 46, 47 e 48 

1 aula Inglês Review: 
 Personal pronouns (subject 
pronouns): I, You, He, She, It, 
We, You, They. 

 Oralidade; 
 Escrita; 
 Leitura; 
 Saber ler, escrever e falar os pronomes pessoais 
em inglês; 

 Atividades diversificadas da palavra escrita 
em inglês e traduzida para o português;  
 Exercícios de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do idioma 
em sala online (via WhatsApp); 



 

  
 Saber distinguir os pronomes das 1ª, 2ª e 3ª 
pessoas tanto do singular quanto as do plural. 
 

 Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
 Internet (links de vídeos explicativos); 

 
3ª 

5 aulas Matemática 
Números 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 
 
 

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais 
de até seis ordens 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas 

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

Matemática 
Leitura de gráfico e tabela 
Livro página 66, 67 e 68 

 
4ª 

4 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
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. 
 
 

Matemática 
Leitura de tabela, cálculo e estimativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
1 aula Português 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 

Livro página 69 e 70 
Português 
Leitura do trava-língua. 

 
5ª 

     

 
 
6ª 

     

 

 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Ciências Matemática Matemática Português Português 

Ciências Matemática Matemática Português Português 

História Matemática Matemática Português Português 

Geografia Matemática Matemática Ed. Física Artes 

Inglês Matemática Português Ed. Física Artes 

 


