
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Educação Física) TURMA: 5º ANO A
Semana 13 de 31 de maio a 02 de junho Quantidade de aulas previstas: 15h

DURAÇÃO
AULA/HORA

DISCIPLINA
PRÁTICAS

DE
LINGUAGEM/

ÁREA

OBJETO DE
CONHECIMENTO/

CONTEÚDO

HABILIDADES ESTRATÉGIAS E RECURSOS

2ªF 5h

Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma
Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. - Estratégias: ler com atenção e autonomia,
os textos e enunciados da 1ª avaliação de
Língua Portuguesa referente ao 2º bimestre.
Marcar com o X a alternativa correta,
preencher o cartão de resposta e enviar para
a professora. Na Unidade Escolar, as folhas
impressas estarão disponíveis para os
alunos sem recursos, retirando nas
segundas-feiras, no horário combinado.
- 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 o
cartão de resposta para o whatsapp da
professora para correção.

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou
do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)

Conhecimento do
alfabeto do português

do Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras
(uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo
com o contexto de uso), comparando o significado de
determinados termos utilizados nas áreas científicas com
esses mesmos termos utilizados na linguagem usual.



Morfologia
Morfossintaxe (EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e

futuro em tempos verbais do modo indicativo.

Leitura/escuta
(compartilhada  e

autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos
instrucionais 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.
(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas,
piadas e cartuns, 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.

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: ler com atenção e autonomia,
os textos e enunciados da 1ª avaliação de
Matemática referente ao 2º bimestre.
Marcar com o X a alternativa correta,
preencher o cartão de resposta e enviar para
a professora. Na Unidade Escolar, as folhas
impressas estarão disponíveis para os
alunos sem recursos, retirando nas
segundas-feiras, no horário combinado.
- 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 o
cartão de resposta para o whatsapp da
professora para correção.

Probabilidade e
estatística

Leitura, coleta,
classificação

interpretação e
representação de

dados em tabelas de
dupla entrada,

gráfico de colunas
agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico

de linhas

(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.

Números Comparação e
ordenação de (EF05MA04) Identificar frações equivalentes.



números racionais na
representação
decimal e na

fracionária utilizando
a noção de

equivalência
Sistema de

numeração decimal:
leitura, escrita,
comparação e
ordenação de

números naturais de
até seis ordens

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

Geometria

Plano cartesiano:
coordenadas

cartesianas (1º
quadrante) e

representação de
deslocamentos no
plano cartesiano

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes
representações para a localização de objetos no plano, como
mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de
coordenadas cartesianas.

Figuras geométricas
espaciais (cubo,
bloco retangular,
pirâmide, cone,

cilindro e esfera):
reconhecimento,

análise de
características e

planificações

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos
do mundo físico e nomear essas figuras.

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

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

Tema Esporte Estafeta
1º Momento: Alongamento;
2º Momento: Construção do jogo e prática;



contemporaneidade e suas manifestações (profissional e
comunitária/lazer). 

3º Momento: Atividade prática percorrer
circuito;
4 Momento; Registro da atividade através
de foto ou vídeos curtos.

4ªF 5h

Vida e evolução

Nutrição do
organismo

Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,

respiratório e
circulatório

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que
os sistemas digestório e respiratório são considerados
corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo,
com base na identificação das funções desses sistemas.

- Estratégias: ler com atenção e autonomia,
os textos e enunciados da 1ª avaliação de
Ciências referente ao 2º bimestre. Marcar
com o X a alternativa correta, preencher o
cartão de resposta e enviar para a
professora. Na Unidade Escolar, as folhas
impressas estarão disponíveis para os
alunos sem recursos, retirando nas
segundas-feiras, no horário combinado.
- 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 o
cartão de resposta para o whatsapp da
professora para correção.

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

5ªF **** ******* **** ******** ********

6ªF **** ******* **** ******** ********

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. Observação: desde 13/05/21, a professora vem oferecendo aulas
on-line para melhor atendimento. Os alunos foram divididos em 3 grupos com 10 alunos cada, sendo a cada dia uma aula por grupo, das 9h às 12h, pelo Google Meet.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.


