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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Professores: Sandra, Alesandra, Andréa, Rutemberg, Rita e Penha. Turmas: 5os Anos A, B e C – Semana 12 

Semana de: 24 a 28 de maio/ 2021 

Quantidade de aulas previstas: 7 aulas de Português, 9 aulas 

de Matemática, 1 aula de História, 1 aula de Geografia, 2 aulas 

de Ciências, 2 aulas de Educação Física, 2 aulas de Arte e 1 

aula de Inglês. 

 

 
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 

 

 

 

 

 

Oralidade 

Leitura  

Escrita  

Análise 

linguística 

 

Números e 

operações 

 

Poema  

Sílaba tônica 

 

Escrita numérica 

Ordens e classes 

 

 

 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e 
concretos, observando efeitos de 
sentido criados pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por outros 
efeitos visuais. 
 
(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. 
 

 

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 poética; 

Uso do caderno; 

Uso de atividade impressa; 
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(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. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
 
(EF05LP03) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
 
(EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
 
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão 
das principais características do sistema 
de numeração decimal. 
 

Uso do livro didático; 

Leitura individual; 

Uso do livro didático; 

Requisição de revisão de 

tarefas. 

3ª 

 

 

 

2 aulas de 

Português 

Leitura  

Escrita 

Oralidade 

Análise 

linguística 

Crônica 

Sílaba tônica 

 

Arredondamento 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 
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3 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Números e 

operações 

Operações do campo 

aditivo 

(EF05LP03) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
 
(EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
 
(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. 
 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 

Uso do livro didático; 

Revisão de conceitos 

linguísticos; 

Análise de crônica; 

Uso do caderno; 

Uso de atividade impressa; 

Requisição de retomada de 

conceitos matemáticos;  

Requisição de revisão de 

tarefas. 

4ª 

 

 

1 aula de 

História 

 

1 aula de 

Geografia 

 

 

Povos e culturas: 

Meu lugar no 

mundo 

 

Representação 

do pensamento 

espacial 

 

 

Religião e cultura 

 

Representação da Terra 

 

Texto informativo 

Leitura e interpretação 

 

Expressões numéricas 

(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. 
 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Chamada de vídeo em grupo; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 
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1 aula de 

Português 

 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

Escrita  

Oralidade 

Análise 

linguística 

 

Números e 

operações 

 

Situações-problema 

Adições e subtrações 

 

  

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 
(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. 
 
(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. 
 

Envio de link de vídeo de cunho 

histórico; 

Uso do livro didático; 

Uso do caderno; 

Uso de atividade impressa; 

Análise de registro histórico; 

Análise de registro geográfico; 

Retomada de conceitos 

matemáticos; 

Leitura individual; 

Leitura compartilhada; 

Requisição de revisão de 

tarefas. 

5ª 

 

 

2 aulas de 

Ciências 

 

1 aula de 

Português 

 

Desenvolvimento do 

espaço urbano 

 

Uso do dicionário 

Verbete 

Texto informativo 

Texto científico 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos 
sobre as mudanças de estado físico da 
água para explicar o ciclo hidrológico e 
analisar suas implicações na agricultura, 
no clima, na geração de energia elétrica, 
no provimento de água potável e no 
equilíbrio dos ecossistemas regionais 
(ou locais). 
 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 
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2 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações-problema 

Arredondamento 

 

 

 

 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para 
esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras. 
(EF05LP22) Ler e compreender 
verbetes de dicionário, identificando a 
estrutura, as informações gramaticais 
(significado de abreviaturas) e as 
informações semânticas. 
 
(EF05LP16) Comparar informações 
sobre um mesmo fato veiculadas em 
diferentes mídias e concluir sobre qual é 
mais confiável e por quê. 
 
(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. 

Chamada de vídeo em grupo; 

Análise de registros científicos; 

Análise de discurso; 

Envio de link de cunho 

científico; 

Requisição de resolução de 

situação-problema; 

Revisão de conceitos 

matemáticos;  

Leitura individual; 

Leitura compartilhada; 

Requisição de revisão de 
tarefas. 

6ª 

 

 

 

1 aula de 

Inglês 

 

 

Educação 

Física 

 

Artes Visuais 

 

 

 

 

 

Basquetebol 

 

 
(EF35EF05) Experimentar e fruir 
diversos tipos de esporte 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. 

 

Aplicativos de mensagens e 

textos em PDF e Word, bem 

como avaliações através de 

questões, debates e pesquisas. 

 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

2 aulas de 

Arte 

 

2 aulas de 

Educação 

Física 

 

 

Inglês 

A arte do mosaico 

 

Ordinal numbers 

 
(EF15AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, etc.), 
fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 
 
(EF15AR06) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de 
criação nas suas produções visuais.  
 
Escrever os números em ordinais. 
 

 

Leitura e aplicação da técnica do 

mosaico na figura proposta 

(WhatsApp e plataforma 

Prescom). 

 

Aulas on line, whatsApp e grupo 

da sala. 

  

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

 


