
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

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

Semana de: 04/08/2021 a 06/08/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

2ª   
 
 

 REPLAN EJAMENTO  

 
3ª 

   REPLANEJAMENTO 
 
 

 

 
4ª 

2 aulas 
 
1 aula 
 
1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências 
Matéria e energia 
 
 
 
 
 
 
 
História 
Povos e culturas: 
meu lugar no 
mundo e meu 
grupo social 

Propriedades físicas dos 
materiais 
Ciclo hidrológico 
Consumo consciente 
Reciclagem 
 
 
 
 
O papel das religiões e da 
cultura para a formação dos 
povos antigos 
 
 

(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. 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água 
e de outros materiais nas atividades cotidianas 
para discutir e propor formas sustentáveis de 
utilização desses recursos. 
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das 
religiões na composição identitária dos povos 
antigos. 
 
 

Atividade Diagnóstica Interdisciplinar 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 
 

Registros da 
história: linguagens 
e culturas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexões e escalas 
 
 
Geografia 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

As tradições orais e a 
valorização da memória 
O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 
transmissão de saberes, culturas 
e histórias 
Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 
 
 
 
Território, redes e urbanização 
 
 
Mapas e imagens de satélite 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da 
passagem do tempo em distintas sociedades, 
incluindo os povos indígenas originários e os 
povos africanos. 
 
 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais 
e imateriais da humanidade e analisar mudanças 
e permanências desses patrimônios ao longo do 
tempo. 
 
(EF05GE04) Reconhecer as características da 
cidade e analisar as interações entre a cidade e o 
campo e entre cidades na rede urbana. 
(EF05GE08) Analisar transformações de 
paisagens nas cidades, comparando sequência 
de fotografias, fotografias aéreas e imagens de 
satélite de épocas diferentes. 

 
5ª 

3 aulas Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 

Decodificação/Fluência de 
leitura 
 
Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, 
textos instrucional de regras de jogo, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero e 

Atividade Diagnóstica Português 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontuação 
 
 
 
 
 

considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto. 
(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. 
(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. 
(EF05LP16) Comparar informações sobre um 
mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e 
concluir sobre qual é mais confiável e por quê. 
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, 
vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e 
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de 
sentido que decorre do uso de reticências, 
aspas, parênteses. 

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. 

 Nossa atividade será dança cantada por 
você e expressada. 



 

  
 
 
6ª 

3 aulas Matemática 
Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria 
 
 

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 
cuja representação decimal é 
finita por números naturais 
 
 
 
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?” 
 
Figuras geométricas planas: 
características, representações 
e ângulos 

(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 
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. 
(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. 
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, vértices e 

Atividade Diagnóstica Matemática 



 

  
 
Grandezas e 
medidas 
 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 
 

 
Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade: utilização de 
unidades convencionais e 
relações entre as unidades de 
medida mais usuais 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas 

ângulos, e desenhá-los, utilizando material de 
desenho ou tecnologias digitais. 
 (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. 
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 

2 aulas Artes integradas Contextos e práticas. 
 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas 
das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 
 

 Observar aspectos de diferentes 
autorretratos de um mesmo artista em 
seguida criar perguntas e respostas sobre 
as imagens observadas. 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

  
 

 

 


