
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Ed. Física); Elaine (Arte) TURMA: 5º ANO A
Semana 15 de 14 a 18 de junho Quantidade de aulas previstas: 25h

DURAÇÃO
AULA/HORA

DISCIPLINA
PRÁTICAS

DE LINGUAGEM/
ÁREA

OBJETO DE
CONHECIMENTO/

CONTEÚDO

HABILIDADES ESTRATÉGIAS E RECURSOS

2ªF 3h

Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)

Conhecimento do
alfabeto do português

do Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia

(EF05LP02) Identificar o caráter
polissêmico das palavras (uma mesma
palavra com diferentes significados, de
acordo com o contexto de uso), comparando
o significado de determinados termos
utilizados nas áreas científicas com esses
mesmos termos utilizados na linguagem
usual.

- Estratégias:
1º) Língua Portuguesa: ler atenciosamente e
responder as questões das páginas 70 a 73, do livro
de Língua Portuguesa, referente à tonicidade das
palavras.
2º) Ciências: leitura dos textos e interpretação do
texto, no livro Interdisciplinar, páginas 208 a 211 -
alimentos: muito além da energia.

- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não tem
acesso a internet. Assim como, oferta de aula on-line.
Posteriormente enviarão as atividades feitas para o
whatsapp da professora para correção. Nesse meio
tempo, a professora ficará disponível para
esclarecimento de dúvidas quanto aos conteúdos
apresentados.

Conhecimento das
diversas grafias do

alfabeto/ Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras
oxítonas, paroxítonas e proparoxítona

2h

Vida e evolução

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,

respiratório e
circulatório

(EF05CI08) Organizar um cardápio
equilibrado com base nas características dos
grupos alimentares (nutrientes e calorias) e
nas necessidades individuais (atividades
realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de
distúrbios nutricionais (como obesidade,
subnutrição etc.) entre crianças e jovens a
partir da análise de seus hábitos (tipos e



quantidade de alimento ingerido, prática de
atividade física etc.).

3ªF 3h

Geometria

Figuras geométricas
espaciais:

reconhecimento,
representações,
planificações e
características

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a
suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

- Estratégias: copiar no caderno, atividades
envolvendo os polígonos (figuras planas e fechadas),
vértices, arestas, lado e ângulo.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não tem
acesso a internet. Oferta de aulas online.
Posteriormente enviarão as atividades feitas para o
whatsapp da professora para correção. Nesse meio
tempo, a professora ficará disponível para
esclarecimento de dúvidas quanto aos conteúdos
apresentados.

Figuras geométricas
planas: características,

representações e
ângulos

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados,
vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando
material de desenho ou tecnologias digitais.

2h

Educação Física
Esportes

Jogos Olímpicos

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos
tipos de esportes 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.

1º Momento: Assistir aos vídeos sobre Esportes
Olímpicos.
2º momento: Anotações
Fazer  algumas anotações sobre o assunto, após
assistir aos vídeos.
Caso o aluno deseje aprofundar um pouco mais o
assunto, segue um link para realizar uma pesquisa,
está pesquisa não é obrigatória, basta assistir aos
vídeos.
3º Momento: Registre as anotações em uma folha,
tirar uma foto e envie no e-mail do professor:
E-mail: diogomacieldasilva@outlook.com

4ªF 5h

Geometria

Figuras geométricas
espaciais:

reconhecimento,
representações,
planificações e
características

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a
suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

- Estratégias: identificar e descrever as regularidades
dos polígonos, assim como envolver-se-ão com o
tangram. Atividades do livro de matemática, nas
páginas 84 a 87.
Acessar os links:

https://www.youtube.com/watch?v=YmZvP6cppOU

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=YmZvP6cppOU


https://www.youtube.com/watch?v=lcYJxBlSB5I

- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não tem
acesso a internet. Oferta de aula on-line.
Posteriormente enviarão as atividades feitas para o
whatsapp da professora para correção. Nesse meio
tempo, a professora ficará disponível para
esclarecimento de dúvidas quanto aos conteúdos
apresentados.

Figuras geométricas
planas: características,

representações e
ângulos

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados,
vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando
material de desenho ou tecnologias digitais.

5ªF 1h Povos e
culturas:

meu lugar no
mundo e
meu

grupo social

O papel das religiões e
da cultura para a

formação dos povos
antigos

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e
das religiões na composição identitária dos
povos antigos.

- Estratégias:
1º) História: leitura e interpretação dos textos e
imagens, envolvendo o papel das culturas e das
religiões dos povos antigos. Executarão no livro
Interdisciplinar, nas páginas 94 a 96.

2º) Língua Portuguesa: ler atenciosamente e perceber
a tonicidade das palavras e a importância dos acentos
gráficos nas sílabas, em seguida responder as
questões do livro de Língua Portuguesa, nas páginas
70 a 73. Assistir o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=SJ57i1zhDD4

- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não tem
acesso a internet. Posteriormente enviarão as
atividades feitas para o whatsapp da professora para
correção. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimento de dúvidas quanto
aos conteúdos apresentados.

2h

Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)

Conhecimento das
diversas grafias do

alfabeto/ Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras
oxítonas, paroxítonas e proparoxítona

https://www.youtube.com/watch?v=lcYJxBlSB5I
https://www.youtube.com/watch?v=SJ57i1zhDD4


2h

Arte
Teatro Contextos e práticas.

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas
distintas de manifestações do teatro
presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório ficcional.

Selecionar temas que instiguem a criação do aluno
em vista de um progresso na aquisição e domínio da
linguagem teatral.

6ªF 1h
Conexões e escalas

Território, redes e
urbanização

(EF05GE03) Identificar as formas e funções
das cidades e analisar as mudanças sociais,
econômicas e ambientais provocadas pelo
seu crescimento

- Estratégias:
1º) Geografia: leitura dos textos, leitura de imagens e
mapas, e responder as questões, no livro
Interdisciplinar, páginas 59 a 63 – “As cidades
crescem e se desenvolvem”. Assistir o vídeo, tema:
“O menino e o mundo”, de Alê Abreu:

https://www.youtube.com/watch?v=AolWpQRMjgc

2º) Matemática: copiar e resolver as
situações-problema, no caderno, envolvendo as
quatro operações.

3º) Leitura semanal: “Cuidando do mundo”, de
Mauricio de Souza. Acessar o link:

https://www.baixelivros.com.br/quadrinhos/cuidando-do-
mundo

4º) Socioemocional: jogo de raciocínio. Acessar o
link:
https://rachacuca.com.br/jogos/calculando/

- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não tem

1h

Números

Propriedades das
operações para o

desenvolvimento de
diferentes estratégias de

cálculo com números
naturais

(EF04MA04) Utilizar as relações entre
adição e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das
operações para desenvolver estratégias de
cálculo.

2h Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma
Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em
relação ao texto que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da
função social do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições
de produção e recepção desse texto, o
gênero, o suporte e o universo temático, bem
como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos, checando a
adequação das hipóteses realizadas.

1h
Socioemocional

Interação e convivência
em um grupo Trabalhar o sentido de pertencimento a um

grupo familiar, a sua valorização em toda a

https://www.youtube.com/watch?v=AolWpQRMjgc
https://www.baixelivros.com.br/quadrinhos/cuidando-do-mundo
https://www.baixelivros.com.br/quadrinhos/cuidando-do-mundo
https://rachacuca.com.br/jogos/calculando/


acesso a internet. Oferta de aulas on-line.
Posteriormente enviarão as atividades feitas para o
whatsapp da professora para correção. Nesse meio
tempo, a professora ficará disponível para
esclarecimento de dúvidas quanto aos conteúdos
apresentados.

sua diversidade e principalmente a ligação
com a família.

2h

Programa segue
Números

Problemas: adição e
subtração de números

naturais e números
racionais cuja

representação decimal é
finita

(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.

- Estratégias: copiar no caderno, as questões para
serem resolvidas. Deverão utilizar os sinais gráficos
e também descobrir os números faltantes.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não tem
acesso a internet. Oferta de aulas on-line.
Posteriormente enviarão as atividades feitas para o
whatsapp da professora para correção. Nesse meio
tempo, a professora ficará disponível para
esclarecimento de dúvidas quanto aos conteúdos
apresentados.

Problemas:
multiplicação e divisão
de números racionais

cuja representação
decimal é finita por
números naturais

(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.

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.

Observações gerais: A professora estará disponível para o atendimento ao público via Whatsapp ou ligação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 12h. com exceção
aos pais ou responsáveis que informaram sobre as dificuldades com a internet ou disponibilidade do celular.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução,  planejamento, separação de materiais, alternativas e as adaptações das aulas
de educação física.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


