
 
EM. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5° Ano A 

Semana: 10 a 14 de  Maio  2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
Dia da 

semana 
Duração 

Hora/aula 
 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª feira 

 

 

 
1 aula 

Members of Family: 

Father,Mother, Brother, Sister, 
Baby 

 

Oralidade, escrita, leitura, aprender os 
nomes dos principais membros da 
família em inglês;  

Fixar o conteúdo relacionado às 
ilustrações; 

Perceber a correspondência entre os 
conteúdos; 

Fixar oralmente os nomes dos principais 
membros da família em inglês. 

Atividade da palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português; 

Exercício de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do 
idioma. 

Members of Family: 

Father,Mother, Brother, Sister, Baby 

 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 

 
Língua Portuguesa 

 
 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 
 

 
Matemática 

Números 

 

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

 

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

 
(EF05LP03) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas 

(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. 

Atividades no livro ÁPIS de língua p Hora de 
organizar o que estudamos 

Tonicidade das palavras 

O que estudamos 

Atividades no Nosso Livro de Matemática 

Multiplicações e divisões 

Propriedades das  multiplicações 

As  bolas de tênis 

Joana e multiplicações 

Uma repartição conveniente 

Agora é com você. 

 



 
 

3ª Feira 
 

 

 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

Língua Portuguesa 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e autônoma) 

 

Matemática 

Números 

 

 

Geografia 

Mundo do trabalho 

Leitura colaborativa e autônoma 

 

 

 

Problemas: multiplicação e divisão de 

números racionais cuja representação 

decimal é finita por números naturais 

 

 

 

Trabalho e inovação tecnológica 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de 

maior porte como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de assombração 

etc.) e crônicas. 

(EF05MA08) Resolver e 

elaborarproblemas 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. 

(EF05GE05) Identificar e comparar as 

mudanças dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na 

agropecuária, na indústria, no comércio e 

nos serviços. 

Assista essa  vídeo- aula 

https://youtu.be/GPu7OQvUdwM 

Texto Informativo 

Livro ÁPIS de Língua Portuguesa 

Texto informativo 

Leitura:  Um gigante com medo de abelhas! 

Compreensão do texto 

Atividades no Nosso Livro de Matemática  

As bolas de frescobol 

Usando o esquema 

Outro registro para uma divisão 

Divisões por 10, por 100 e por 1000 

Atividades impressas de geografia. Inovação 

Tecnológica. Agropecuária Extensiva e 

Intensiva 

 
4ª 

 

 

 

2 aulas 

Educação Física 

 

 

Brincadeiras e jogos  

 

Ginástica Geral 

(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. 

(EF35EF04) Recriar, individual e 

coletivamente, e experimentar, na escola 

e fora dela, brincadeiras e jogos 

Através do ensino a distância;  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 

professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, 

amigos ou individualmente   

Teórica:    

https://youtu.be/GPu7OQvUdwM


 
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 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de 

forma coletiva, combinações de 

diferentes elementos da ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 

acrobacias, com e sem materiais), 

propondo coreografias com diferentes 

temas do cotidiano. 

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 

atividade;  

CIRCUITO DE LINHAS 

2 aulas 
 
 
 
1 aula 

Matemática 

Números 

Língua Portuguesa 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e autônoma) 

 

 
Problemas: multiplicação e divisão de 

números racionais cuja representação 

decimal é finita por números naturais 

 

Leitura colaborativa e autônoma 

 

(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.  

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de 

maior porte como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de assombração 

etc.) e crônicas.  

Atividades impressas de fator, dividendo, 
divisor, quociente e resto. Problemas 
envolvendo divisão e fatoração. 
 

Atividade impressa de um texto informativo e 

sua interpretação. 

 

 

 

 

  

 
5ª 

 
 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 

Ciências 

Matéria e energia 

 

Propriedades físicas dos materiais. Ciclo 

hidrológico consumo consciente e 

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 

 
Texto e atividade retirada da internet , sobre a 

importância da cobertura vegetal para o meio 

ambiente. 

 



 
 
2 aulas 
 
 
 
 
1 aula 

Língua Portuguesa 

Leitura/escuta (compartilhada 

e autônoma) 

História 

Povos e

 culturas: meu lugar

 no mundo e

 meu grupo

 social 

Compreensão em leitura 

 

 

 

As formas de organização social e 

política: a noção de Estado 

 

atmosférico. 

(EF05LP09) Ler e compreender, com 
autonomia, textos instrucional de regras 
de jogo, 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. 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com vistas 
à compreensão da ideia de Estado e/ou 
de outras formas de ordenação social. 

Texto  instrucional : Receita de pão de queijo. 

Leitura e e perguntas sobre a receita. 

 

Texto sobre  A Abolição da escravatura 

Questões pertinentes ao texto. 

 

 

 

 
6ª 

 
 

2 aulas Arte Artes Visuais (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. 

Artes Visuais: Artista Giuseppe Arcimboldo 

Giuseppe Arcimboldo foi um pintor 

italiano mais conhecido por criar cabeças 

de retratos imaginativos feitas 

inteiramente de objetos como frutas, 

vegetais, flores, peixes e livros. Essas obras 

formam uma categoria distinta de suas 

outras produções.  

Assista ao vídeo do Youtube “ Quintal da 

Cultura - Arcimboldo “  

https://youtu.be/IRAcD505b68  

ATIVIDADE Inspirado no artista, vamos 

desenhar um rosto com todas as frutas 

que você lembrar.( Quem quiser Pode 

https://youtu.be/IRAcD505b68


 
montar um rosto no prato com frutas de 

verdade, pode fazer recorte e colagem das 

frutas), ou até mesmo imprimir, pintar 

,recortar e colar. 

 

3 aulas  
Matemática 
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. 

 
Atividades impressas retiradas do site 
Acessaber. 

Avaliação: Problemas de raciocínio lógico envolvendo multiplicação e divisão, a leitura e interpretação de textos informativos e instrucionais. 

 


