
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

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

Semana de: 26  a 30  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 

Compreensão em leitura 

(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. 

Atividades retiradas do livro didático de Língua 
Portuguesa ÁPIS. 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma) 

2 

Matemática 

Áreas e perímetros de 
figuras poligonais: 
algumas relações 

(EF05MA20) Concluir, por meio de 
investigações, que figuras de perímetros iguais 
podem ter áreas diferentes e que, também, 
figuras que têm a mesma área podem ter 
perímetros diferentes. 

Atividades retiradas do livro didático de 
matemática. Grandezas e medidas 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

(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. 

Atividades retiradas do livro didático de Língua 
Portuguesa ÁPIS. 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma) 

2 

Matemática 
Figuras geométricas 

planas: características, 
representações e 

ângulos 

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

Atividades retiradas do livro didático de 
matemática. Geometria 

1 

Geografia 
Trabalho e inovação 
tecnológica 

(EF05GE06) Identificar e comparar 
transformações dos meios de transporte e de 
comunicação. 

Atividade retirada do google 
Mundo do trabalho 
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4ª feira 

1 

Língua Portuguesa 
Forma de composição dos 

textos 

Adequação do texto às 
normas de escrita 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e 
verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas 
em enumerações) e regras ortográficas. 

 
Análise linguística/ 

semiótica 
(Ortografização) 

2 

Matemática 
Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita 

(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. 

Atividades retiradas do site: Nova Escola 
Números 

       2 Educação Física 

Brincadeiras e jogos  

 

Ginástica Geral 

(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 
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos 
da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem materiais), 
propondo coreografias com diferentes temas 
do cotidiano. 

Através do ensino a distância;  
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;  
Espelho Coordenado (Nível 2) 

                                         

5ª feira 
2 

Língua Portuguesa Morfologia 
Morfossintaxe 

 

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

Atividades retiradas do site: Acessaber 
Análise linguística/ 

semiótica 
(Ortografização) 
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2 

Ciências Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 

Integração entre os 
sistemas digestório, 
respiratório e circulatório 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios 
nutricionais (como obesidade, subnutrição 
etc.) entre crianças e jovens a partir da análise 
de seus hábitos (tipos e quantidade de 
alimento ingerido, prática de atividade física 
etc.). 

Atividades retiradas do site: Ciências é vida 
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, 
culturas e histórias 

(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 do livro Interdisciplinar e do google 

Registros da
 história:

 linguagens e
 culturas  

 

6ª feira 

2 Arte Artes visuais 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, 

LIVRO DIDÁTICO DE ARTE “ PROJETO PRESENTE 
ARTE “ 1- Fazer a leitura das páginas 14,15 e 16. 
2- No caderno de desenho faça um desenho e 
pinte com tinta a base de terra.Pág 15. 

3 

Ma temática  
 Problemas: multiplicação 

e divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números 
naturais 

(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. 

Atividades retiradas do site : Acessaber. 
Números 

Avaliação da semana:  Avaliar a concordância verbal  a coerência ao formar frases utilizando corretamente os tempos verbais. 
 


