
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Educação Física); Elaine (Arte) TURMA: 5º ANO A
Semana 11: de 17 a 21 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 coletivo
para uma breve retomada para prosseguir nas
orientações posteriores dos conteúdos
apresentados no bimestre.
2º) Ciências: leitura dos textos infográficos e
interpretação do texto, no livro Interdisciplinar,
páginas 202, 203, 204 e 205 – sistema
circulatório: coração e pulmões. Acessar os links:

https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA

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

- 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 têm 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

(EF05CI07) Justificar a relação entre o
funcionamento do sistema circulatório, a
distribuição dos nutrientes pelo
organismo e a eliminação dos resíduos
produzidos.

https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA
https://www.youtube.com/watch?v=ZxIcKkjzEZw


3ªF 3h

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, no livro de Matemática, páginas 71 e
72.
- 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 têm 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

Educação Física Esportes

(EF35EF05). Experimentar e fruir
diversos tipos de esportes de campo e
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 Esporte voleibol adaptado

1º Momento: Alongamento;

2º Momento: Construção do jogo e prática;

3º Momento: Desafio adaptação do jogo;

4 Momento; Registro da atividade através de foto
ou vídeos curtos.

4ªF 5h

Números

Problemas de
contagem do tipo: “Se
cada objeto de uma
coleção A for
combinado com todos
os elementos de uma
coleção B, quantos
agrupamentos desse

(EF05MA09) Resolver e elaborar
problemas simples de contagem
envolvendo o princípio multiplicativo,
como a determinação do número de
agrupamentos possíveis ao combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvores ou por tabelas.

- Estratégias: Matemática: leitura,
situações-problema e cálculos envolvendo
combinações de cada elemento e possíveis
resultados de um experimento aleatório, no livro
de Matemática, páginas 73, 89, 90, 91 e 101.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma
estará disponível na escola, em folhas impressas



tipo podem ser
formados?”

para os alunos que não possuem celular/ tablet, ou
não têm 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.

Probabilidade e estatística
Espaço amostral:
análise de chances de
eventos aleatórios

(EF05MA22) Apresentar todos os
possíveis resultados de um experimento
aleatório, estimando se esses resultados
são igualmente prováveis ou não.

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: ler e responder no livro de
Língua Portuguesa, atividades sobre substantivos
masculino, feminino e artigos definido e
indefinido para uma breve retomada para
prosseguir nas orientações posteriores dos
conteúdos apresentados no bimestre.
2º) História: leitura e interpretação dos textos e
imagens, envolvendo a importância da agricultura
e da domesticação de animais com o surgimento
das primeiras aldeias, no livro Interdisciplinar,
páginas 88 e 89.
- 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 têm 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

Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)
Morfossintaxe

(EF04LP07) Identificar em textos e usar
na produção textual a concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo
(concordância no grupo nominal).

2h
Arte

Teatro Elementos da
linguagem.

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na
vida cotidiana, identificando elementos
teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).

Selecionar temas que instiguem a criação do
aluno em vista de um progresso na aquisição e
domínio da linguagem teatral.

6ªF 1h Conexões e escalas Território, redes e
urbanização

(EF05GE03) Identificar as formas e
funções das cidades e analisar as

- Estratégias:



mudanças sociais, econômicas e
ambientais provocadas pelo seu
crescimento.

1º) Geografia: leitura dos textos, leitura de
imagens e mapa, e responder as questões, no livro
Interdisciplinar, páginas 46, 47 e 48 – referente às
transformações das paisagens urbanas.
2º) Matemática: leitura, interpretação e resolução
de situações problema envolvendo as quatro
operações, no livro de Matemática, páginas 62.
3º) Leitura semanal: leitura de histórias em
quadrinho: “Orientações sobre o coronavírus”, de
Maurício de Souza, acessar o link:

https://www.baixelivros.com.br/didatico/orientacoes-turma

-da-monica

4º) Socioemocional: “Jogo da viagem”, seguir
as orientações do livro de Matemática, na
página 63.
- 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 têm 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.

(EF05GE04) Reconhecer as
características da cidade e analisar as
interações entre a cidade e o campo e
entre cidades na rede urbana.

1h

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.

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

(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.

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 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.

https://www.baixelivros.com.br/didatico/orientacoes-turma-da-monica
https://www.baixelivros.com.br/didatico/orientacoes-turma-da-monica


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

Números

Propriedades das
operações para o
desenvolvimento de
diferentes estratégias
de cálculo com
números naturais

(EF04MA04) Utilizar as relações entre
adição e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.

- Estratégias: copiar as situações problemas e
resolvê-las referente a combinações, em seguida,
armar e efetuar os cálculos de adição, subtração,
multiplicação e divisão.
- 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.

S
E
G
U
E

Problemas de
contagem do tipo: “Se
cada objeto de uma
coleção A for
combinado com todos
os elementos de uma
coleção B, quantos
agrupamentos desse
tipo podem ser
formados?”

(EF05MA09) Resolver e elaborar
problemas simples de contagem
envolvendo o princípio multiplicativo,
como a determinação do número de
agrupamentos possíveis ao combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvores ou por tabelas.

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.


