
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

Professores: Mara e Vanessa Turmas: 5º Ano A e B 

Semana de: 28/06/2021 a 01/07/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
2ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 
 

1 aula 

Ciências 
Terra e Universo 
 
 
 
 
História 
Povos e culturas: 
meu lugar no 
mundo e meu 
grupo social 
 
Geografia 
O Sujeito e seu 
lugar no mundo 

Constelações e mapas celestes 
Movimento de rotação da Terra 
Periodicidade das fases da Lua 
Instrumentos óticos 
 
 
Cidadania, diversidade cultural e 
respeito às diferenças sociais, 
culturais e históricas 
 
 
 
Dinâmica populacional 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para 
observação à distância (luneta, periscópio etc.), 
para observação ampliada de objetos (lupas, 
microscópios) ou para registro de imagens 
(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais 
desses dispositivos. 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à 
conquista de direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o como conquista 
histórica. 
 
 
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas 
populacionais na Unidade da Federação em que 
vive, estabelecendo relações entre migrações e 
condições de infraestrutura. 

Ciências 
Conheça e respeite seu corpo 
O que forma o sangue 
Livro página 134 a 136 
Vídeo: glóbulos vermelhos 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IgydzwN9M3E   
Vídeo: glóbulos brancos 
https://www.youtube.com/watch?v=j 
uGFupMJmHY   
vídeo: Plaquetas – defesa  
https://www.youtube.com/watch?v=i-
OPKxqiuzk  
História e Geografia 
Migrações no território brasileiro 
Livro página 68 e 69 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=%20IgydzwN9M3E
https://www.youtube.com/watch?v=%20IgydzwN9M3E
https://www.youtube.com/watch?v=j%20uGFupMJmHY
https://www.youtube.com/watch?v=j%20uGFupMJmHY
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1 aula Inglês  Objects of bedroom: bed, 

closet, dresser, nightstand, 
bedside table, mattress,  
Pillow, sheet, blanket, rug, etc. 

 Leitura; 
 Escrita; 
 Oralidade; 
 Aprender os nomes de alguns objetos do quarto 
em inglês; 
 Associar os nomes às figuras 

 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 online (via WhatsApp); 
 Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
 Internet (links de vídeos explicativos); 
 

 
3ª 

5 aulas Matemática 
Números 
 
 
 

Problemas de contagem do tipo: 
“Se cada objeto de uma coleção 
A for combinado com todos os 
elementos de uma coleção B, 
quantos agrupamentos desse 
tipo podem ser formados?” 

 (EF05MA09) Resolver e elaborar problemas 
simples de contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do número 
de agrupamentos possíveis ao se combinar cada 
elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra coleção, por meio de 
diagramas de árvore ou por tabelas. 

Matemática 
Ação combinatória: 
Tabela de dupla entrada e arvore de 
possibilidades 
Livro página 89 e 90 
Vídeo                   
https://www.youtube.com/watch?v= 
dd0ABTtsJlU&t=301s    

 
4ª 

4 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 

Matemática 
Probabilidade e 
estatística 
 
Geometria 
 
 
 
Português 
Leitura/escuta 

Espaço amostral: análise de 
chances de eventos aleatórios 
 
 
Figuras geométricas planas: 
características, representações 
e ângulos 
 
Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis 
resultados de um experimento aleatório, 
estimando se esses resultados são igualmente 
prováveis ou não. 
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de 
desenho ou tecnologias digitais. 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 

Matemática 
Estimativa – analise de possíveis resultados 
Livro página – 91 
Desafio – geometria 
Livro página 92 
Português 
Leitura do texto: A Invenção do Abraço 
(poema). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=%20dd0ABTtsJlU&t=301s
https://www.youtube.com/watch?v=%20dd0ABTtsJlU&t=301s


 

  
(compartilhada e 
autônoma) 

fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 

 
5ª 

3 aulas Português 
Escrita 
(compartilhada e 
autônoma) 

Escrita colaborativa (EF05LP12) Planejar e produzir, 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. 

Português  
Opinião - Construção do texto  
Opinião, argumento e conclusão 
Livro página: 124 a 126 

2 aulas Ed. Física Ginástica  
 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos 
da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem  
materiais), propondo coreografias com 
diferentes temas do cotidiano. 
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios na execução de elementos 
básicos de apresentações coletivas de ginástica 
geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de 
segurança. 
 

Os alunos irão individualmente vivenciar e 
relatar a compreensão de séries e 
exercícios físicos de agachar, flexões de 
cotovelos e tronco em solo com 
colchonetes. 
Os alunos irão refletir os benefícios e 
prevenções com possibilidades de acertos 
em movimentos de ginástica de academia. 
Materiais: colchonetes 

 
6ª 

  
 
 

   

 

 



 

  
 

 

 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Ciências Matemática Matemática Português Português 

Ciências Matemática Matemática Português Português 

História Matemática Matemática Português Português 

Geografia Matemática Matemática Ed. Física Artes 

Inglês Matemática Português Ed. Física Artes 

 

 

 

 


