
Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni

Professores: Rosemeire, Ilza, Madalena. Edinho, Andrea e Cleuza Turmas: 5º ano A, B, C.

Semana de : 10 a 14/05 Quantidade de aulas previstas: 25 horas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

2 Língua
Portuguesa

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/ Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente
palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

Link sobre regras de
acentuação e o livro didático
com exercícios.
Recursos: caderno, lápis,
borracha, livro didático,
celular/computador.

2 Matemática Problemas utilizando o sistema
monetário brasileiro

Problemas: adição e subtração de
números naturais e números
racionais cuja representação
decimal é finita

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas
que envolvam situações de compra e venda e
formas de pagamento, utilizando termos como
troco e desconto, enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.

(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

Atividade de reconhecimento
das cédulas do nosso
sistema monetário, vídeo
explicativo do surgimento do
dinheiro, questões de
estimativas de preços. E
situações para serem
transformadas em
problemas.
Recursos: Livro didático,
vídeo do Youtube, formulário
do Classroom

1 Educação Física Brincadeira  - Encaixe os
copos.

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do

Respeitar as regras.

Materiais : 2 copos.



contexto comunitário e regional,
reconhecendo e valorizando a importância
desses jogos e brincadeiras para suas
culturas de origem.

3ª

1 Língua
Portuguesa

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/ Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente
palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

Link sobre regras de
acentuação e o livro didático
com exercícios.
Recursos: caderno, lápis,
borracha, livro didático,
celular/computador

2 Matemática
Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de deslocamentos
no plano cartesiano

Problemas utilizando o sistema
monetário brasileiro

(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.

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas
que envolvam situações de compra e venda e
formas de pagamento, utilizando termos como
troco e desconto, enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.

Atividades de localização
dentro da imagem da Malha
metroviária de São Paulo,
com suposições de
percursos, e situações
problemas envolvendo o
sistema monetário: troco.
Jogo online de labirinto.

Recursos: livro didático, jogo
online da internet, formulário
do classroom..

1 Inglês - Verb to be: Negative form. - Leitura;
- Escrita;
- Oralidade;
- Aprender a forma negativa do verbo ser/estar;
- Fixar oralmente o conteúdo.

- Atividades diversificadas com
a imagem da palavra escrita em
inglês e traduzida para o
português;
- Exercícios de fixação do
conteúdo dado em sala on-line
(via classroom) para o
enriquecimento do vocabulário
do idioma;
- Internet (Links de vídeos
explicativos, músicas e



atividades extraídas da
mesma).

1 História o que forma um povo: do
nomadismo aos primeiros
povos sedentarizados.
Migrações no território
brasileiro.

(EF05HI01) Identificar os processos de
formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço geográfico
ocupado

Livro interdisciplinar página
68. texto e mapa explicativo
atividade referente ao tema.
livro, caderno, formulário,
lápis e borracha.

4ª

2 Língua
Portuguesa

Compreensão em leitura (EF05LP09) Ler e compreender, com
autonomia, textos instrucional 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

Leitura do texto:
Comunicação. Recursos:
livro didático, texto impresso,
caderno, lápis, borracha,
celular/computador.

2 Matemática
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

Atividades de localização em
coordenadas em malhas
quadriculadas. Jogo online
sobre Coordenadas
Cartesianas.
Recursos: Livro didático,
jogo online da internet,
formulário classroom..

1 Geografia Diferenças etnico-raciais e
étnico-culturais e
desigualdades sociais.

(EF05GE02) Identificar diferenças
étnico-raciais e étnico-culturais e
desigualdades sociais entre grupos em
diferentes territórios.

Livro interdisciplinar páginas
102, 103. texto e mapa
explicativo
atividade referente ao tema.
livro, caderno, formulário,
lápis e borracha.

1 Educação
Física

Brincadeira - Torre de copos
com os olhos vendados.

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias
para resolver desafios de brincadeiras e
jogos populares do contexto comunitário e

Respeitar as regras .



regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.

Materiais : Copos plásticos,
pano para tapar os olhos.

5ª

1 Língua
Portuguesa

Compreensão em leitura (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.

Link sobre crônica e
compreensão do texto
lido.Recurso: livro didático,
caderno, lápis,
borracha,celular/computador.

1 Matemática
Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de
deslocamentos no plano
cartesiano

(EF05MA15) Interpretar, descrever e
representar a localização ou movimentação de
objetos no plano cartesiano (1º quadrante),
utilizando coordenadas cartesianas, indicando
mudanças de direção e de sentido e giros.

Atividade de localização e de
trajeto em mapa de ruas,
descrição de trajetos com a
utilização das expressões:
virar a direita, virar a
esquerda, em frente. Jogo
online para memorização e
sequenciação de fatos.

Recursos. livro didático, jogo
online da internet, formulário
classroom.

2 Ciências Movimento de rotação da terra-
Periodicidade das fases da lua.

Utilização da bússola.

(EF05CI12) Observar e registrar as formas
aparentes da Lua no céu por um
determinado período de tempo e concluir
sobre a periodicidade de suas fases

Livro interdisciplinar páginas
24 e 25. texto e imagens
explicativas sobre a bússola.
Atividade referente ao tema
Experiência científica na
construção de uma bússola..



livro, caderno, formulário,
lápis, borracha, copo, água,
agulha, cortiça e ímã.

1 Artes Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas
distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

- Introdução sobre
criação de
personagens.

6ª

2 Língua
Portuguesa

Compreensão em leitura (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.

Link sobre crônica e
compreensão do texto
lido.Recurso:livor didático,
caderno, lápis,
borracha,celular/computador

2 Matemática
Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de
deslocamentos no plano
cartesiano

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

(EF05MA15) Interpretar, descrever e
representar a localização ou movimentação de
objetos no plano cartesiano (1º quadrante),
utilizando coordenadas cartesianas, indicando
mudanças de direção e de sentido e giros.

(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

Atividade de movimentação
dentro da imagem de uma
cidade com pontos de
referências, elaboração do
trajeto utilizando as
orientações “virar à direita,
virar à esquerda e seguir em
frente”, Jogo online
envolvendo fatos da
tabuada.

Recursos: livro didático e
jogo online da internet,
formulário classroom.

1 Arte Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar,
em projetos temáticos, as relações

- Experimentação com
a criação de



processuais entre diversas linguagens
artísticas.

personagens.

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais
analisaremos a consistência dos acertos e dos erros nas questões de alternativas, e a coerência e coesão nas respostas dissertativas, além do
comprometimento das devolutivas na sala virtual. Experiência científica na construção de uma bússola.


