
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5°. Ano A 

Semana de:  19 a 23  de Julho Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 
Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 
1 Inglês     

2 
Língua Portuguesa 

   
 

2 
Matemática 

   
 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa Morfologia 

Morfossintaxe 

 

(EF05LP05) Identificar a expressão 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 

Atividades  com Tempos verbais retiradas do 
Site: Nova Escola. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

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 de Números Decimais , retiradas do 
Site: Assim também Aprendo. Grandezas e medidas 

1 

Geografia 

Mapas e imagens de satélite 

(EF05GE08) Analisar transformações de 
paisagens nas cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias aéreas 
e imagens de satélite de épocas diferentes. 

Texto explicativo sobre transformações de 
paisagens. Retirado do Google. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

4ª feira 

1 

Língua Portuguesa Morfologia 

Morfossintaxe 

 

(EF05LP05) Identificar a expressão 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 

Atividades com Tempos verbais retiradas do 
Site: Nova Escola. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

2 

Matemática 
Números racionais expressos 

na forma decimal e sua 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar 
números racionais na forma decimal com 

Atividades com Números Decimais, retiradas do 
Site: Assim também Aprendo. Números 
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representação na reta 

numérica 
compreensão das principais características 
do sistema de numeração decimal, 
utilizando, como recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica. 

       2 Educação Física 

Ginástica Geral 
 
Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 
jogos populares do Brasil e de matriz 
indígena e africana, explicando suas 
características e a importância desse 
patrimônio histórico-cultural na 
preservação das diferentes culturas. 
(EF35EF04) Recriar, individual e 
coletivamente, e experimentar, na escola 
e fora dela, brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles 
de matriz indígena e africana, e demais 
práticas corporais tematizadas na escola, 
adequando-as aos espaços públicos 
disponíveis 

Através do ensino a distância; (WhatsApp, 
YouTube e Google Meet) 
Prática Conforme vídeo e instruções enviadas 
pelo professor; Alongar, aquecer e Vivenciar 
com a Família, amigos ou individualmente   
Teórica:   Responder questões propostas 
Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade;  
RITMO, COORDENAÇÃO E MÚSICA  (Nível 2) 

                                         

5ª feira 
2 

Língua Portuguesa Morfologia 

Morfossintaxe 

 

(EF05LP05) Identificar a expressão 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo 

Atividades com Tempo verbais retiradas do 
Google 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

2 

Ciências 
Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas 

digestório, respiratório e 

circulatório 

(EF05CI08) Organizar um cardápio 
equilibrado com base nas características 
dos grupos alimentares (nutrientes e 
calorias) e nas necessidades individuais 
(atividades realizadas, idade, sexo etc.) 
para a manutenção da saúde do 
organismo. 

Atividades sobre alimentação saudável, retirada 
do Google. Vida e evolução 

1 

História As tradições orais e a 

valorização da memória 

O surgimento da escrita e a 

noção de fonte para a 

transmissão de saberes, 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes 
linguagens e tecnologias no processo de 
comunicação e avaliar os significados 
sociais, políticos e culturais atribuídos a 
elas. 

Atividades sobre o uso de linguagem não verbal 
 
Retirada do Google. 

Registros da

 história:

 linguagens

 e

 culturas 
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culturas e histórias 

6ª feira 

2 Arte Artes Visuais 

(EF15AR03). Reconhecer e analisar a 

influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas 

manifestações artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais 

LIVRO DIDÁTICO DE ARTE “ PROJETO PRESENTE 

ARTE “ 1- Fazer a leitura das páginas 12 e 13. 2-

Responder na pág 12 e 13. 

 

3 

Matemática  Números racionais expressos 

na forma decimal e sua 

representação na reta 

numérica 

 

 (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. 

Atividades de Números racionais, retiradas do 
Site: Acessaber. Números 

Avaliação da semana:  Revisão dos conteúdos do 2º Bimestre. 
 


