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Escola: Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I 

Professores: Ana Carolina, Caterini, Felipe, Suellen e Sheila, Eliane (Inglês), Joyce (Arte) 
e Eduardo (Ed. Física) 

Turmas 5º anos A, B, C e D. 

Semana de:  19 a 23 de julho        semana: 18 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas. 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 1 aula 
Língua 

Portuguesa 

Recesso Escolar Recesso Escolar Recesso Escolar 2ª 3 aulas Matemática  

2ª  1 aula Inglês  

3ª 3 aulas  
Língua 

Portuguesa 

 
Localização de informações em 
textos. 
Reflexão sobre os 
procedimentos estilístico-
enunciativos do texto. 
Acentuação. 
 
Conteúdo: Texto informativo 
“Por que algumas aves voam 
em bando formando um V?” 
 
Acentuação: oxítonas e 
proparoxítonas. 

 
(EF05LP08)Localizar e organizar informações 
explícitas, na sequência em que aparecem no 
texto. 
(EF05LP15)Distinguir fatos de opiniões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 
(EF05LP28)Acentuar corretamente palavras 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
 
 
 
 
 

 
Leitura e conversa sobre o texto e 
característica sobre o texto, pág. 111 
 Exercícios de acentuação gráfica,pág.112-
114 
Livro Ápis Língua Portuguesa. 
 
Orientações e esclarecimento via Google 
Meet. 
 
 

3ª 
2 aulas  

 
Ciências 

 Os órgãos do corpo humano 
e suas funções.  

Abordar as mudanças ocorridas no corpo e 
nos gostos durante a adolescência. 

  Atividades do livro Ápis Interdisciplinar 
páginas 142 e 143. 
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-Conteúdo: O corpo 
masculino e o corpo feminio 
na adolescência  

Identificar as diferenças entre o corpo 
feminino e o masculino.  

   Observe as imagens e leia com atenção 
as legendas da página 142. Troque ideias 
com os colegas e a professora na aula 
pelo Google Meet para completar o 
texto da página 143. 
 Realize uma pesquisa sobre onde 
podemos encontrar microscópios e para 
que são usados. Anote sua pesquisa no 
caderno.  

4ª 3 aulas  Matemática 

Problemas: multiplicação e 
divisão de números racionais 
cuja representação decimal é 
finita por números naturais. 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números racionais 
cuja representação decimal é 
finita por números naturais 
 
Conteúdo: divisão por 10, 100 
e 1000. 

(F05MA08) 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. 

Atividades no livro de matemática página  
83. 
Operações de dividir com conta armada; 
Divisão com 10, 100 e 1000. 
Aula no Meet, para orientação e 
esclarecimento de dúvidas. 
 

4ª 1 aula Geografia 

Território, redes e 
urbanização 
  
Conteúdo: 
O desenvolvimento do 
espaço urbano e as 
transformações das 
paisagens.  

 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das 
cidades e analisar as mudanças sociais, 
econômicas e ambientais provocadas pelo seu 
crescimento. 

Atividades no livro Ápis interdisciplinar, 
páginas 46 e 47. 
 Ouça a canção“Meus tempos de criança” 
https://www.youtube.com/watch?v=5R9CdABVsE4 

Leia a letra da canção de Ataulfo Alves, 
converse com a professora e os colegas 
na aula pelo Google Meet e responda as 
questões da página 46. 
Leia o texto “As transformações da 
paisagem urbana”, observe e compare 
as imagens para responder às questões 1 
e 2.   
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4ª 1 aula História 

 
Cidadania, diversidade cultural 
e respeito às diferenças sociais, 
culturais e históricas. 
 
Conteúdo: Cidadania: direitos e 
deveres 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado e/ou de outras 
formas de ordenação social. (EF05HI04) Associar a 
noção de cidadania com os princípios de respeito 
à diversidade, à pluralidade e aos direitos 
humanos. (EF05HI05) Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos dos povos e das 
sociedades, compreendendo-o como conquista 
histórica.  

Livro APIS Interdisciplinar, páginas 118 a 
120 
Leitura e discussão dos textos apresentados 
nas páginas acima, realização conjunta dos 
exercícios escritos e orais. 
Apresentação da canção “Criança não 
trabalha”, disponível no youtube. 

5ª 3 aulas Matemática 

Figuras geométricas planas: 
características, representações 
e ângulos 
 

Conteúdo: polígonos 

EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, 
e desenhá-los, utilizando material de desenho ou 
tecnologias digitais. 

Atividades no livro de Matemática, 
página 84. 
Observação e comparação de figuras 
poligonais. Figuras abertas e fechadas. 
Aula no Meet, para orientação e 
esclarecimento de dúvidas. 

5ª 2 aulas Arte 

Contextos e Práticas; 
Processos de Criação, 
 
Conteúdo: 
Percepção visual e 
imaginação: Paisagem 
imaginária 

(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; 
 
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços 
da escola e da comunidade. 

Leitura de imagem e releitura da obra 
“construção suburbana” de Luiz Paulo 
Baravelli.  
 
Aula gravada, WhatsApp, Gmail, Celular 
com câmera, plataformas digitais como 
youtube e google meet, caderno, lápis 
de cor, imagem digital, disponível em: 
https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/catalogodasartes/obra_3088
7.jpg 

6ª  3 aulas 
Língua 

Portuguesa 

Texto expositivo-informativo 

Planejamento do texto 
 
Conteúdo: Produção de texto 
informativo utilizando recursos 
de diferentes linguagens. 

 
(EF05LP24) Produzir texto sobre temas de 
interesse,organizando resultados de pesquisa em 
fontes de informações impressas ou digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas, 

 
Produção de texto informativo e suas 
características. 
Pág. 107-110  
Autoavaliação, pág.117 
Livro Ápis Língua Portuguesa  
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 considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF35LP08)Buscar, em meios impressos ou 
digitais, informações necessárias à produção do 
texto (entrevistas,leituras etc.), organizando em 
tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 
 

 
Orientação e esclarecimentos via Google 
meet. 
 
 

6ª 2 aulas  Educação Física 

Vivenciar atividades de lutas. 
Conteúdo: Atividade de Cabo de 
guerra. 
 

(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas 
das lutas do contexto comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e africana 
experimentadas, respeitando o colega como 
oponente e as normas de segurança. 

Utilizar o espaço da casa e uma corda para 
a brincadeira de cabo de guerra. Realizar a 
atividade conforme as instruções dos 
professores. Enviar devolutiva no e-mail dos 
professores. 

Avaliação da semana: 
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