
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA

PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Educação Física); Elaine (Artes) TURMA: 5º ANO A
Semana 16: de 21 A 25 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)

Construção do sistema
alfabético e da

ortografia

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência fonema- -grafema regulares, contextuais
e morfológicas e palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.

- Estratégias:
1º) Língua Portuguesa: ler
atenciosamente os textos e responder as
questões das páginas 78 a 83, do livro de
Língua Portuguesa, referente ao gênero
textual informativo.
2º) Ciências: leitura dos textos e
interpretação do texto, no livro
Interdisciplinar, páginas 212 e 213 –
referente a uma alimentação mais
saudável.

- 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

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia,
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos,
dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de
acordo com as convenções dos gêneros e considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

Produção de textos
(escrita compartilhada

e autônoma)

Produção de textos

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de
interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes
de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e
gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

Escrita autônoma

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia,
verbetes de dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Decodificação/Fluênci
a de leitura

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos
curtos com nível de textualidade adequado.
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dúvidas quanto aos conteúdos
apresentados.

Oralidade Forma de composição
de gêneros orais

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral,
utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características
linguístico-expressivas e composicionais (conversação
espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais,
entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e
TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).

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: atividades do livro de
Matemática envolvendo os polígonos
(figuras planas e fechadas), vértices,
arestas, lado e ângulo, das páginas 92 e
93
- 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

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.
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esclarecimento de dúvidas quanto aos
conteúdos apresentados.

2h

Educação Física

Esportes

Eventos esportivos

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. 
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte,
identificando as características que os constituem na
contemporaneidade e suas manifestações (profissional e
comunitária/lazer).

1º Momento: Assistir aos vídeos sobre
Esportes Olímpicos.
2º momento: Desafio - Assistir ao vídeo e
responder o quiz de perguntas e
respostas.
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 os
diâmetros e as figuras planas. Atividades
do livro de matemática, nas páginas 144 a
148.
- 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 (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

3

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


formação dos povos
antigos

monoteísmo e o politeísmo. Executarão
no livro Interdisciplinar, nas páginas 98 e
99. Assistir o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=xQ7cpiO

dQ4U

2º) Língua Portuguesa: ler
atenciosamente os verbetes, trechos da
internet e dados científicos para, em
seguida, responder as questões do livro
de Língua Portuguesa, nas páginas 84 a
87.
- 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.

2h

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos
lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.

Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da

ortografia

EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de
palavras com relações irregulares fonema-grafema

Leitura/escuta
(compartilhada  e

autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF05LP09) Ler e compreender, 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.

Produção de textos
(escrita compartilhada

e autônoma)

Produção de textos

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de
interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes
de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e
gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

Escrita autônoma

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia,
verbetes de dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

2h Arte
Artes Visuais Processos de criação. (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de

modo individual, coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade.

Promover atividades que façam uso de
diversos tipos de materiais como sucata,
argila, lápis de cor, tecido, etc.

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 mapa, e responder as
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questões, no livro Interdisciplinar,
páginas 66 e 67 – atividades econômicas
no território brasileiro.

2º) Matemática: resolver, no livro de
Matemática, nas páginas 66 e 67, as
regularidades das sequências das figuras
planas.

3º) Leitura semanal: “Carlos Chagas” –
série biografia. Acessar o link:

https://www.baixelivros.com.br/infantil/carlos
-chagas-serie-biografias

4º) Socioemocional: Brincadeira de
pega-bandeira

- 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.

1h

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.

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 sua diversidade e
principalmente a ligação com a família.

2h Programa segue
Números

Propriedades das
operações para o

desenvolvimento de
diferentes estratégias

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

- Estratégias: copiar no caderno, as
questões para serem resolvidas. Deverão
utilizar os sinais gráficos e também
descobrir os números faltantes.
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de cálculo com
números naturais

- 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.

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para
desenvolver estratégias de cálculo.

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. Oferta de aulas on-line.
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.
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