
 
EM. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

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

Semana de 31/05 A   02/06 de Junho de  2021 Quantidade de aulas previstas 15 

 
Dia da 

semana 

Duração 

Hora/aula 

 

Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 

Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2° feira 
  

Dia: 03/05 

2 horas 
 

 

 

2 horas 

 

Matemática 

Probabilidade e estatística 

 

 

Língua Portuguesa     
 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Leitura, coleta, classificação 

interpretação e 

representação de dados 

em tabelas de dupla 

entrada, gráfico de colunas 

agrupadas, gráficos 

pictóricos e gráfico de 

linhas. 

Forma de composição dos 

textos 

Adequação do texto às 

normas de escrita. 

(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. 
 
 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 

conhecimentos linguísticos e gramaticais: 

regras sintáticas de concordância nominal e 

verbal, convenções de escrita de citações, 

pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas 

em enumerações) e regras ortográficas. 

Atividades retiradas do livro didático. Nosso 

livro de Matemática. 

 

 

 

Atividades retiradas do livro didático. Livro 

ÁPIS de Língua Portuguesa. 



 
 

3ª Feira 
 

 

Dia: 04 /05 

 
2 horas 

 

2 horas 

 

 

 

1 hora 

 
Matemática 

Geometria 

Língua Portuguesa 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

Geografia 

Formas de representação e 

pensamento espacial 

Figuras geométricas 

espaciais: reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

características. 

 

Compreensão em leitura 

Representação das cidades 

e do espaço urbano. 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas 
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus 
atributos. 

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de 

dicionário, identificando a estrutura, as 

informações gramaticais (significado de 

abreviaturas) e as informações  semânticas. 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 

entre diferentes cidades, utilizando mapas 

temáticos e representações gráficas. 

Atividades retiradas do livro didático.    

Nosso livro de Matemática. 

  

 

Atividades retiradas do livro didático.       

Livro ÁPIS de Língua Portuguesa. 

 

 

Atividade de Geografia retirada da Internet 

do Site Nova Escola. 

 
4ª 

 

 

Dia: 05/05 

Ed. Física 

02 aulas 

 

Educação Física 

 

Brincadeiras e jogos populares do Brasil, do mundo, 

de matriz indígena e africana; 

 

 

 

Ginástica Geral 

(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 

(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. 

  
2 horas 

 

 
Matemática    
Geometria 

 

Figuras geométricas 

espaciais: reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas 
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus 

Atividades  retirada do livro didático.       
Nosso Livro de Matemática. 
 



 
2 horas Língua Portuguesa 

Análise linguística/ 

semiótica 

        (Ortografização ) 

características. 
 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação. 

atributos. 

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras 
oxítonas, paroxítonas  e proparoxítona. 

 

 

Atividades retiradas do livro didático.      

Livro ÁPIS de Língua Portuguesa. 

 
5ª 

Dia: 06/05 

5h  

 

 

 

 

 
 

 

 

FERIADO DE CORPUS CRISTI 

 
 

 
6ª 

Dia: 07/03 

Arte  
 
 
 

  
 

 

3h  
 

   

Avaliação:  Acentuação  e Ortografia. Tabelas e gráficos 

 


