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Escola: Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Professores: Sandra, Alesandra e Andréa. Turmas: 5os Anos A, B e C – Semana 13 

Semana de: 31 de maio a 02 de junho/ 2021 
Quantidade de aulas previstas: 6 aulas de Português, 7 aulas 

de Matemática, 1 aula de História e 1 aula de Geografia. 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 

Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 

 

3 aulas de 

Português 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

Leitura 

Escrita 

Oralidade 

Análise 

linguística 

 

Tratamento da 

informação 

Grandezas e 

medidas 

 

Meio Ambiente 

Propaganda 

Linguagem verbal 

Linguagem não-verbal 

 

Tabela  

Unidades de medida  

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 
 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão 
global. 
 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 
(EF05MA19) Resolver e elaborar 
problemas envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, massa, 
tempo, temperatura e capacidade, 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 

Verificação de registro textual; 

Análise propagandística; 

Uso do caderno; 

Uso de atividade impressa; 

Uso do livro didático; 

Leitura individual; 
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recorrendo a transformações entre as 
unidades mais usuais em contextos 
socioculturais. 
 
(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. 
 

Uso do livro didático; 

Solicitação de produção 

audiovisual com até 15 

segundos; 

Requisição de revisão de 

tarefas. 

3ª 

 

 

 

2 aulas de 

Português 

 

3 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

Leitura  

Escrita 

Oralidade 

Análise 

linguística 

 

Grandezas e 

medidas 

Números e 

operações 

 

 

 

Meio Ambiente 

Reportagem 

Notícia 

Emprego de -am / -ão 

Sílaba tônica 

Tempo verbal 

 

Unidades de medida 

Números decimais 

 

 

 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(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. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão 
global. 
 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 
(EF05LP03) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 

Uso do livro didático; 

Revisão de conceitos 

linguísticos; 

Análise de reportagem e de 

notícia; 

Verificação de tempo verbal; 

Uso do caderno; 
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(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
 
(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se 
for o caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto. 
 
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do sistema 
de numeração decimal. 
 
(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. 
 

Analise de conceitos 

matemáticos fragmentados 

(decimais); 

Uso de atividade impressa; 

Requisição de revisão de 

tarefas. 

4ª 

 

 

1 aula de 

História 

 

Povos e culturas: 

Meu lugar no 

mundo 

 

 

Humanidade, cultura e 

religião 

 

Representação da Terra 

Paralelos e Meridianos 

(EF05HI03) Analisar o papel das 
culturas e das religiões na composição 
identitária dos povos antigos. 
 
(EF05GE08) Analisar transformações 
de paisagens nas cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias 
aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes. 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Chamada de vídeo em grupo; 
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1 aula de 

Geografia 

 

1 aula de 

Português 

 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

Representação 

do pensamento 

espacial 

 

Leitura 

Escrita 

Oralidade 

 

Grandezas e 

medidas 

Números e 

operações 

 

 

Meio Ambiente 

Pesquisa 

Poema 

 

Unidades de medida 

Numeração decimal 

 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo 
e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções 
de ortografia e pontuação. 
 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros 
textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de 
divisão dos versos, estrofes e refrãos e 
seu efeito de sentido. 
 
(EF35LP27) Ler e compreender, com 
certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e sonoros. 
 
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do sistema 
de numeração decimal. 
 
(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar 
números racionais na forma decimal 
com compreensão das principais 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando, como 
recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica. 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 

Envio de link de vídeo de cunho 

histórico; 

Envio de link de vídeo de cunho 

geográfico; 

Uso do livro didático; 

Uso do caderno; 

Requisição de produção 

poética;  

Uso de atividade impressa; 

Análise de registro histórico; 

Análise de registro geográfico; 

Retomada de conceitos 

matemáticos de aspecto 

decimal; 

Leitura individual; 

Leitura compartilhada; 

Requisição de revisão de 

tarefas. 
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(EF05MA05) Comparar e ordenar 
números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal), 
relacionando-os a pontos na reta 
numérica. 
 
(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. 
 

Avaliação da semana: Processual, formativa e contínua em todos os aspectos que competem aos conteúdos abordados. 

 


