
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

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

Semana de: 20/07/2021 a 23/07/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
2ª 

     

 
3ª 

5 aulas Matemática 
Números 
 
 
 

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais 
de até seis ordens 
Números racionais expressos na 
forma decimal e sua 
representação na reta numérica 
 
 
Problemas: adição e subtração 
de números naturais e números 
racionais cuja representação 
decimal é finita 
 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números racionais 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhar 
com compreensão das principais características 
do sistema de numeração decimal.  
(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números 
racionais na forma decimal com compreensão 
das principais características do sistema de 
numeração decimal, utilizando, como recursos, a 
composição e decomposição e a reta numérica. 
(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.  
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação e divisão com números naturais e 

Matemática 
Sistema Monetário – Situação Problema 
Livro página:96 
Ordem Crescente e Decrescente 
Livro página: 97 
Compor e decompor numerais 
Livro página: 98 
Situação problemas - operações 
Livro página: 99 



 

  
cuja representação decimal é 
finita por números naturais 

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. 

 
4ª 

4 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 

Matemática 
Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Problemas: adição e subtração 
de números naturais e números 
racionais cuja representação 
decimal é finita 
 
 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números racionais 
cuja representação decimal é 
finita por números naturais 
 
 
 
Compreensão em leitura 

(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.  
(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. 
(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. 

Matemática 
Situação problema – operações 
matemáticas 
Livro página: 100 a 102 
Português 
Texto para leitura –  
Por que alguns animais comem pedra? - 
curiosidade 
gravar e enviar para a professora 
Lembrem-se – Entonação e pontuação. 

 
5ª 

3 aulas Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 

Formação de leitor 
 
 
 
 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou 
do cantinho de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais para leitura 
individual, justificando a escolha e 

Português 
Artigo de opinião 
Fato - opinião e justificativa 
Livro página: 131 Leitura texto – Desculpa? 



 

  
 
Oralidade 

 
Relato oral/Registro formal e 
informal 

compartilhando com os colegas sua opinião, 
após a leitura. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação 
oral em diferentes contextos comunicativos 
(solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 

132 - Escreva sua opinião e justifique – 
quadro inicial da página 

2 aulas Ed. Física Dança (EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a 
execução de elementos constitutivos das danças 
populares do Brasil e do mundo, e das danças de 
matriz indígena e africana. 

(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias 
para a execução de elementos constitutivos 
das danças populares do Brasil e do mundo, 
e das danças de matriz indígena e africana. 

Os alunos pleitearão formas de vincular a 
música e suas expressões as diversas 
manifestações culturais projetadas a 
quebra de paradigmas na dança. 

Os alunos conhecerão individualmente 
concepções de danças em seu 
verdadeiro foco sócio histórico popular 
realizadas em âmbitos diversificados 
como festejos e comemorações. 

 
 
6ª 

3 aulas Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
Forma de composição dos 
textos  
Coesão e articuladores 

(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. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos 
de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e 
articuladores de relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, comparação), com 
nível adequado de informatividade. 

Português 
Palavras de ligação e parte do texto 
Coesão – ligação e harmonia entre os 
elementos de um texto 
Livro página: 133 a 136 



 

  
2 aulas Artes integradas  Processo de criação. 

 
(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. 

Analisar as obras de arte observando  os 
gestos e posições para ampliar o repertório 
de movimentos. 
 
 
 

 

 

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 

 

 



 

  
 


