
  

  

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni   

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

Semana de : 21 À 25/06 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 

Conhecimento das diversas grafias 

do alfabeto/ Acentuação 
(EF05LP03) Acentuar corretamente 

palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

Atividade de revisão: sílaba tônica. 
Recursos: livro didático, caderno, 
borracha, lápis, 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 pelo livro 
envolvendo cálculo de duração do 
tempo de viagens. 
 
 
Recursos: livro didático, lápis e 
borracha. Foto das atividades 
enviada pelo Classroom. 

1 Educação Física Brincadeira: Pula fogueira (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: 1 folha com imagem de 

fogueira ou algo objeto que 

simbolize uma fogueira 
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3ª  

1 Língua 
Portuguesa 

Conhecimento das diversas grafias 

do alfabeto/ Acentuação 
(EF05LP03) Acentuar corretamente 

palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas 

Texto para acentuar (sílaba tônica). 
Recursos: livro didático, caderno, 
borracha, lápis, 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. 

Resolução de situação problema 
envolvendo grandeza de 
medida:tempo e horas, sobre o 
tema-  Festa Junina. 
 
Recursos: caderno , lápis, 
borracha, foto entregue no 
Classroom.  

1 Inglês - Parts of house: Partes internas 
(Living room, Dinning room, 
Bedroom, Office, Kitchen, 
Bathroom, Laundry room); 
- Partes externas (Balcony, 
Driveway, Backyard, Garden, 
Deck, etc.). 

 

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender os nomes de algumas partes 
da casa em inglês; 
- Associar o conteúdo às figuras. 

- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; 
- Exercícios de fixação para o 
enriquecimento do vocabulário do 
idioma em aula on-line (via classroom); 
- Atividades que estimulem a 
criatividade e a participação; 
- Internet (Links de vídeos explicativos, 
músicas e atividades extraídas da 
mesma. 

1 História O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros 
povos sedentarizados. 
Contribuições Africanas. 

(EF05HI01) Identificar os processos 
de formação das culturas e dos 
povos, relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

Texto informativo e pesquisa. 
Recursos: caderno,internet, lápis e 
borracha. 

4ª 
1 Língua 

Portuguesa 

Conhecimento das diversas grafias 

do alfabeto/ Acentuação 
(EF05LP03) Acentuar corretamente 

palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas 

Atividade de revisão: sílaba tônica. 
Recursos: livro didático, caderno, 
borracha, lápis, celular 
/computador.  
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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 do livro didático 
envolvendo resolução de situação 
problema envolvendo cálculo de 
horas. 
 
Recursos: livro didático, lápis e 
borracha, foto da atividade 
entregue no Classroom 

1  Geografia Dinâmica populacional. 

Brasileiros migram para outros 

países. 

(EF05GE01) Descrever e analisar 

dinâmicas populacionais na Unidade 

da Federação em que vive, 

estabelecendo relações entre 

migrações e condições de 

infraestrutura. 

Texto informativo e entrevista. 

Recursos: livro didático, lápis e 

borracha 

1 Educação 

Física 

Brincadeira:Tiro ao alvo( Tomba 

lata) 

(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: 6 latas 

3 bolas de meia 

5ª 

1 Língua 

Portuguesa 

Compreensão em leitura (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. 

Canção típica da festa junina e HQ 

conscientização. Interpretação. 

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

1 Matemática Medidas de comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e 

capacidade: utilização de unidades 

convencionais e relações entre as 

(EF05MA19) Resolver e elaborar 

problemas envolvendo medidas das 

grandezas comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade, 

Atividade no caderno de escrita e 

identificação das horas em Relógio 

Digital e Relógio Analógico. 
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unidades de medida mais usuais recorrendo a transformações entre as 

unidades mais usuais em contextos 

socioculturais. 

Recursos: caderno, lápis, borracha, 

foto da atividade realizada entregue 

no Classroom. 

2 Ciências Propriedades físicas dos 

materiais hidrológicos. 

Consumo consciente 

reciclagem. 

(EF05CI03) Selecionar  argumentos 

que justifiquem a importância da 

cobertura vegetal para a manutenção 

do ciclo da água, a conservação dos 

solos, dos cursos de água e da 

qualidade do ar atmosférico. 

Texto informativo sobre as 

queimadas, suas causas. 

vídeo explicativo sobre o assunto. 

Recursos: caderno, lápis e 

borracha. 

1 Artes Processos de Criações (EF15AR21) Exercitar  a imitação e o 

faz de conta , ressignificando  objetos 

e fatos e experimentando –se no 

lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de 

músicas, imagens , textos ou outros 

pontos de partida, de forma 

intencional e reflexiva. 

Nesta atividade os alunos irão 

representarem  gestos e posições 

observadas em imagens; Espelhar 

movimentos do corpo para ampliar 

o repertório de movimentos. Fazer 

releitura de imagem 

6ª 

2 Língua 

Portuguesa 

Escrita colaborativa (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 

Relato em Podcast sobre como era 

a festa junina de antigamente com 

uma pessoa mais idosa da família. 

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

2  Matemática Medidas de comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e 

capacidade: utilização de unidades 

(EF05MA19) Resolver e elaborar 

problemas envolvendo medidas das 

grandezas comprimento, área, massa, 

Atividade direcionada no livro 

didático envolvendo conceito de 

grandeza de medidas: tempo = 
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convencionais e relações entre as 

unidades de medida mais usuais 
tempo, temperatura e capacidade, 

recorrendo a transformações entre as 

unidades mais usuais em contextos 

socioculturais. 

dias, semana, mês, ano.  

Recursos: livro didático, lápis, 

borracha, foto da atividade 

realizada entregue  no Classroom. 

1 Arte Processos de Criações (EF15AR21) Exercitar  a imitação e o 

faz de conta , ressignificando  objetos 

e fatos e experimentando –se no 

lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de 

músicas, imagens , textos ou outros 

pontos de partida, de forma 

intencional e reflexiva. 

Nesta atividade os alunos irão 

representarem  gestos e posições 

observadas em imagens; Espelhar 

movimentos do corpo para ampliar 

o repertório de movimentos. Fazer 

releitura de imagem 

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 Sexta feira em Língua Portuguesa:  Valorização da 

história dos responsáveis, respeito e troca de experiências. 

 

  


