
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Educação Física); Elaine (Arte) TURMA: 5º ANO A
Semana 10: de 10 A 14 de maio Quantidade de aulas previstas: 25h

DURAÇÃO
AULA/HORA

DISCIPLINA
PRÁTICAS

DE LINGUAGEM/
ÁREA

OBJETO DE
CONHECIMENTO/

CONTEÚDO

HABILIDADES ESTRATÉGIAS E RECURSOS

2ªF 3h Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)

Morfologia/Morfossin
taxe

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na
produção textual a concordância entre
substantivo ou pronome pessoal e verbo
(concordância verbal).

- Estratégias:
1º) Língua Portuguesa: copiar e responder no
caderno, atividades sobre substantivos concreto e
abstrato para uma breve retomada para prosseguir
nas orientações posteriores dos conteúdos
apresentados no bimestre.
2º) Ciências: leitura e interpretação do texto, no
livro Interdisciplinar, páginas 199, 200 e 201 –
referente a energia para viver.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas
para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não tem acesso a internet. Posteriormente
enviarão as atividades feitas para o whatsapp da
professora para correção. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimento
de dúvidas quanto aos conteúdos apresentados.

2h

Vida e evolução

Nutrição do
organismo

Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

(EF05CI08) Organizar um cardápio
equilibrado com base nas características dos
grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas
necessidades individuais (atividades
realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção
da saúde do organismo.

3ªF 3h

Grandezas e medidas

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

(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.

- Estratégias: Matemática: leitura,
situações-problema e cálculos envolvendo medida
de massa e comprimento, no livro de Matemática,
páginas 43, 44 e 45.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas
para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não tem acesso a internet. Posteriormente



unidades de medida
mais usuais

enviarão as atividades feitas para o whatsapp da
professora para correção. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimento
de dúvidas quanto aos conteúdos apresentados.

2h

Educação Física Esportes

(EF35EF05). Experimentar e fruir diversos
tipos de esportes de campo, taco, rede/parede e
invasão, identificando seus elementos comuns
e criando estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo. 
(EF35EF06). Diferenciar os conceitos de jogo
e esporte, identificando as características que
os constituem na contemporaneidade e suas
manifestações (profissional e
comunitária/lazer). 

Conteúdo: Esportes de campo e taco 
Esportes de rede/parede 
Esportes de invasão 

Tema esportes coletivos e individuais

1º Momento: Ler e responder o questionário;
2º Momento: Alongamento;
3º Momento: Atividade prática;
4 Momento; Registro da atividade através de foto
ou vídeos curtos.

4ªF 5h

Grandezas e medidas

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

(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.

- Estratégias: Matemática: leitura,
situações-problema e cálculos envolvendo medida
de massa e comprimento, no livro de Matemática,
páginas 50, 51, 52 e 53.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas
para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não tem acesso a internet. Posteriormente
enviarão as atividades feitas para o whatsapp da
professora para correção. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimento
de dúvidas quanto aos conteúdos apresentados.

5ªF 1h 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.

- Estratégias:
1º) Língua Portuguesa: copiar e responder no
caderno, atividades sobre substantivos primitivo e
derivado para uma breve retomada para
prosseguir nas orientações posteriores dos
conteúdos apresentados no bimestre.
2º) História: leitura e interpretação dos textos e
imagens, envolvendo o surgimento dos seres
humanos na África e a vida nômade,
posteriormente o deslocamento desses povos para

2h Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)

Morfologia/Morfossin
taxe

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na
produção textual a concordância entre
substantivo ou pronome pessoal e verbo
(concordância verbal).



outras regiões e as pinturas rupestres, no livro
Interdisciplinar, páginas 84, 85, 86 e 87.
Assistir os vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=LBcEfzBty0g

https://www.youtube.com/watch?v=_vznQjBCJ8g

https://www.youtube.com/watch?v=bPIr_Y4rJ0I

- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas
para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não tem acesso a internet. Posteriormente
enviarão as atividades feitas para o whatsapp da
professora para correção. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimento
de dúvidas quanto aos conteúdos apresentados.

2h

Arte
Música

Elementos da
linguagem.

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de
jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas
de composição/criação, execução e apreciação
musical.

Proporcionar momentos de escuta e identificação
dos diversos tipos de som presentes na
comunidade local (instrumental) e presentes na
natureza.

6ªF 1h
Mundo do trabalho

Trabalho e inovação
tecnológica

(EF05GE06) Identificar e comparar
transformações dos meios de transporte e
de comunicação.

- Estratégias:
1º) Geografia: leitura dos textos, leitura de
imagens e mapa, e responder as questões, no livro
Interdisciplinar, páginas 44 e 45 – referente à
tecnologia usada para localização GPS e Mapa.
2º) Matemática: leitura e interpretação de textos e
tabelas envolvendo medida de comprimento e
massa, no livro de Matemática, páginas 54, 55 e
56.
3º) Leitura semanal: leitura do livro paradidático;
“um labirinto labiríntico”, de Jacques Fux, acessar
o link:

https://www.baixelivros.com.br/infantil/um-labiri
nto-labirintico

1h

Grandezas e medidas

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

(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.

2h Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma
Estratégia de leitura (EF15LP02) Estabelecer expectativas em

relação ao texto que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da

https://www.youtube.com/watch?v=LBcEfzBty0g
https://www.youtube.com/watch?v=_vznQjBCJ8g
https://www.youtube.com/watch?v=bPIr_Y4rJ0I
https://www.baixelivros.com.br/infantil/um-labirinto-labirintico
https://www.baixelivros.com.br/infantil/um-labirinto-labirintico


4º) Socioemocional: jogo com bola: quem pega
a bola deve descrever como é sentir raiva e o
que fez com essa raiva.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas
para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não tem acesso a internet. Posteriormente
enviarão as atividades feitas para o whatsapp da
professora para correção. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimento
de dúvidas quanto aos conteúdos apresentados.

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.

Formação de leitor

(EF35LP02)
Selecionar livros da
biblioteca e/ou do
cantinho de leitura da
sala de aula e/ou
disponíveis em meios
digitais para leitura
individual,
justificando a escolha
e compartilhando com
os colegas sua
opinião, após a leitura.

1h
Socioemocional

Oralidade

Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em
sala de aula

(EF15LP09) Expressar-se em situações de
intercâmbio oral com clareza, preocupando-se
em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.

2h

Programa segue
Produção de textos

(escrita compartilhada
e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/
Convenções da escrita

(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.

- Estratégias: copiar o texto respeitando os
parágrafos, uso da letra maiúscula, sinais de
pontuação e acentuação, e em seguida,
responderão as questões pertinentes ao texto.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas
para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não tem acesso a internet. Posteriormente
enviarão as atividades feitas para o whatsapp da
professora para correção. Nesse meio tempo, a
professora ficará disponível para esclarecimento
de dúvidas quanto aos conteúdos apresentados.

OBSERVAÇÕES GERAIS: A professora estará disponível para o atendimento ao público via Whatsapp ou ligação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 12h. com
exceção aos pais ou responsáveis que informaram sobre as dificuldades com a internet ou disponibilidade do celular.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


