
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde”

Professores:
Titulares-  Sara e  Lenilda / Ed. Física; Professora Caren / Artes: Professora Kátia Turmas     5º anos A e B

Semana de: 28 de maio a  01    de  julho  de 2021 Quantidade de aulas previstas: 7 aulas de matemática, 5 aulas de língua Portuguesa, 1 aula de
história ,1 aula de geografia,2 aulas de ciências e  2 aulas de artes e 2 aulas de Educação Física

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

Língua
Portuguesa
3  aulas

Leitura/esc
uta
(compartilh
ada e
autônoma)

Produção
de textos
(escrita
compartilha
da e
autônoma)

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.EF05LP11) Registrar, 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.

Pesquise em revistas, livros, jornais ou na
internet  5 adivinhas, registre e responda cada
uma no caderno.

Atenção: hoje teremos aula via meet
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matemática
2  aulas

Geometria Figuras
geométricas
espaciais:
reconhecimento,
representações

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

Acesse o link para relembrar as características das
formas geométricas. https://youtu.be/CzxDSivblgo
2.Hoje você irá fazer alguns desafios matemáticos
durante a aula online .
Procure na sua casa 5 objetos que se pareçam com
formas geométricas e apresente-os na aula online.
Escolha um dos objetos e relate para os amigos com qual
forma geométrica o objeto se parece e quais são as suas
características.
Agora escolha outro objeto e desafie um amigo(a) para
que relate para os com qual figura geométrica o objeto se
parece e quais são as suas características.
Registre no caderno 5 objetos que você viu durante a aula,
anote com qual forma geométrica o objeto se parece e
quais são as suas características.
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Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

3ª

Língua
Portuguesa
1  aulas

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

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.EF05LP11) Registrar, 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.

Língua Portuguesa página 246, leia  as adivinhas e

responda .

Memorize-as e brinque de adivinhação  com as

pessoas da  sua família.
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ciências

2 aulas
Vida e evolução

Nutrição do
organismo Hábitos
alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

(EF05CI07) Justificar a relação entre o
funcionamento do sistema circulatório, a
distribuição dos nutrientes pelo
organismo e a eliminação dos resíduos
produzidos.

Abra o livro interdisciplinar na página 190, observe a imagem e responda as
questões.
Na página 191, você deverá realizar uma atividade física e contar as batidas do
seu coração seguindo as orientações do livro.
Grave um vídeo e envie para a professora do momento em que você realiza a
atividade física e a contagem das batidas do seu coração.
Acesse o vídeo abaixo para descobrir as funções dos principais órgãos do

nosso corpo.
https://youtu.be/-IdX0VCjIc8

ARTE
2 aulas Artes visuais

Cultura popular
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.)

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas manifestações
artísticas das culturas locais, regionais e
nacionais.

Observar a obra “Festa Junina” do artista Militão dos Santos.
Entre no link para realizar a atividade de recorte e dobradura
https://www.youtube.com/watch?v=wj8OLzEzdH0&t=1s
Materiais: Papel sulfite, papel colorido, cola e tesoura

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos
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4ª

Matemática
3 aulas 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.

1. Jogue o dado 4 vezes e escreva os números obtidos um em cada
coluna (a partir da 2ª coluna).

2. Jogue o dado 4 vezes e anote os números na 1ª coluna (2ª linha), e
em seguida, escreva cada um deles em uma coluna de sua escolha
(sempre um só número por coluna) e soma-se ao número anterior da
coluna.

3. As rodadas seguintes se desenvolvem da mesma maneira: a cada
novo número de uma coluna adiciona-se o número anterior.

4. Os pontos são contados da seguinte maneira:

— Para duas somas iguais: 1 ponto

— Para três somas iguais ou duas vezes somas iguais: 5 pontos

— Para quatro somas iguais: 10 pontos

5. Vence aquele que depois da rodada final obtiver maior número de
pontos.

A seguir um exemplo utilizando um dado de 12 faces

Geografia
1 aula

Formas de
representação e
pensamento espacial

Representação das
cidades e do

espaço urbano

(EF05GE09) Estabelecer conexões e

hierarquias entre diferentes cidades,

utilizando mapas temáticos e

representações gráficas.

Observe a altura da pessoa(s) que estiverem na sua casa. Há
diferença de altura entre vocês?
Pensando na sua casa, ela está situada na parte mais alta,
mais baixa ou intermediária?

Na página 39 do livro interdisciplinar você deverá fazer o
experimento sobre as formas de representar o relevo.
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História
1 aula

Povos e
culturas:
meu
lugar

no mundo e
meu grupo social

Cidadania,
diversidade

cultural e respeito
às diferenças

sociais,

culturais e históricas

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

Assista o vídeo “ Direitos da Criança - segundo Ruth
Rocha”, acesse o link https://youtu.be/3fFyPkMpRis

Faça desenho representando os direitos que você tem.(
no caderno de desenho ou em uma folha de sulfite)

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de conhecimento/
conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

5ª

matemática
2  aulas

Números

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.

Acesse o link para relembrar a tabuada de Pitágoras.
https://www.youtube.com/watch?v=vTduRszGz0w

Agora construa uma tabela como o exemplo abaixo e faça a
tabuada de Pitágoras.
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Língua
Portuguesa
1 aula

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografizaç
ão)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF35LP13) Memorizar a grafia de

palavras de uso frequente nas quais

as relações fonema-grafema são

irregulares .

Acesse o link abaixo para jogar a Roleta com palavras que
têm M antes de P e B.

Registre no caderno a escrita das imagens que aparecem
na roleta.

Ed.Física
2 aulas

Educação Física/
Esportes

Esportes de invasão (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.

Educação Física:

-Futsal: características e elementos do esporte
-Futsal: regras
-Atividade prática:atividade de controle e desenvolvimento
da capacidade física de força através do fundamento chute.

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de conhecimento/
conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos
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6ª

Língua
Portuguesa
2  aulas

RECESSO ESCOLAR

Inglês
1 aula

Avaliação da semana

As atividades propostas envolvem: leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados, pesquisas....

·          . As atividades devem ser auto instrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.

· As orientações, correções e devolutivas, serão realizadas via WhatsApp diariamente, por meio de mensagens de texto, vídeo chamada, áudio, vídeo e pelo
aplicativo MEET.
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