
  

  

 

Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni   

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

Semana de : 31/05 a 04/06  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 Morfologia/Morfossintaxe 

 

 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 

escrita e na oralidade, os verbos em 

concordância com pronomes pessoais/nomes 

sujeitos da oração 

Exercícios de concordância nominal 
Recursos: livro didático, caderno, 
lápis, borracha, celular/computador. 

2 Matemática Sistema de numeração decimal: 

leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais de 

até seis ordens 

Leitura, coleta, classificação 

interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla 

entrada, gráfico de colunas 

agrupadas, gráficos pictóricos e 

gráfico de linhas 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem das centenas de milhar 

com compreensão das principais características 

do sistema de numeração decimal. 

F05MA24) 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 
 

 

Atividades direcionadas do livro 
didático sobre sequência numérica  
e seus intervalos; identificação de 
números pares e ímpares. 
Localização de informações da 
tabela “pequenos municípios 
brasileiros” e organização de dados. 
Jogo online envolvendo sequência 
numérica. 
Recursos: livro didático e link do 
jogo. 



  

  

1 Educação Física Brincadeira - Tobdaé (Brincadeira 

Indígena) 

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 

jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 

aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-

los, valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural. 

Respeitar as regras. 

Materiais: Sacos plásticos,bolinhas 

de papel. 

3ª  

1 Língua 
Portuguesa 

Leitura de imagens em narrativas 

visuais 

Estratégia de leitura 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias). 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos. 

Interpretação da HQ.Recursos: livro 
didático, caderno, lápis, borracha, 
celular/computador. 
 

2 Matemática Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas 
 
Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relações entre as 
unidades de medida mais usuais 

(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 

(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. 

Atividades do livro didático para 
localização de informações em 
tabela: “População dos Estados da 
Região Norte, Construção de tabela 
à partir das informações 
disponibilizadas. Assistir Vídeo da 
reportagem sobre “Lixo espalhado 
nas praias do Nordeste”, transformar 
toneladas em kilos. 
Recursos: livro didático, informações 
da internet,  vídeo da internet. 

1 Inglês Review: 
- Personal pronouns (subjects 
pronouns): I, You, He, She, It, 
We, You, They.  

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Saber falar, ler e escrever os pronomes 
pessoais em inglês; 
- Saber distinguir os pronomes das 1ª, 2ª e 
3ª pessoas tanto do singular quanto as  do 
plural. 

- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e traduzida 
para o português; 
- Exercícios de fixação do conteúdo 
para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma em sala on-
line (via classroom); 
- Atividades que desenvolvam a 



  

  

criatividade; 
- Internet (Links de vídeos 
explicativos, músicas e atividades 
extraídas da mesma). 

1 História Cidadania, diversidade cultural 
e respeito às diferenças sociais, 
culturais e históricas. 
A história do Meio Ambiente do 
Brasil desde o Descobrimento. 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania 
com os princípios de respeito à diversidade, 
à pluralidade e aos direitos humanos. 

Texto informativo com a linha do 
tempo sobre os principais 
acontecimentos desde o 
Descobrimento. Perguntas 
pertinentes ao texto. 
Link para aprofundamento, caderno, 
formulário, lápis e borracha. 

4ª 

1 Língua 

Portuguesa 

Compreensão em leitura 

 

 

 

Escrita colaborativa 

(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. 
EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, 
cartas pessoais de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 
com as convenções do gênero carta e com a 
estrutura própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto 

Charge sobre meio ambiente, 
interpretação e a escrita de cartão 
postal. 
Recursos: livro didático, caderno, 
lápis, borracha, celular/computador. 
 

2 Matemática 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. 

Atividades direcionadas a partir do 
livro didático sobre contagem do 
tempo, vídeos:  recordando o 
movimento de Rotação; explicando 
leitura de hora em relógio digital e 
analógico. Texto sobre 
representação escrita de Horas, 
frases para adequar a escrita das 
horas.  
Recursos: livro didático, texto da 



  

  

internet, , vídeos do Youtube. 

1  Geografia Mapas e imagens de satélite. 

Migrações e consequência 

Ambiental. 

(EF05GE08) Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando 

sequência de fotografias, fotografias aéreas 

e imagens de satélite de épocas diferentes. 

Texto e foto informativo do livro 

didático, página 72.Atividade do 

livro. 

Recursos: livro didático, caderno  e 

formulário, lápis e borracha. 

1 Educação 

Física 

Brincadeira : Jogo da velha (EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 

jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 

aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-

los, valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural. 

Respeitar as regras. 

 

Materiais : 2 copos descartáveis,6 

tampinhas e fita crepe para montar o 

tabuleiro. 

5ª 

 

6ª 

 



  

  

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.   Socioemocional: Direcionada na aula de ciências, responsabilidade e carinho sobre a história familiar. 

 

  


