
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

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

Semana de: 02  a  06 de Agosto 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  

Oralidade; -  

Escrita; -  

Números;  

Apresentação do vocabulário do alfabeto 
e numerais  em inglês  

Apresentação do vocabulário do alfabeto e 
numerais  em inglês.  Atividades diversificadas e 
vídeo aula explicativa  

REVISÃO 1. Alfabeto e numerais 
Para saber mais sobre o alfabeto: 
https://youtu.be/sUXR0mkfwiY 
Para saber mais sobre os numerais: 
https://www.youtube.com/watch?v=W1yjwhUublk 
Para esta atividade mande um áudio para a 
professora com a pronúncia correta. 

2 

Língua Portuguesa 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias). 

Atividades no livro didático de Língua Portuguesa. 
  PÁGINAS  164 A 169 
  
   LEIA A TIRINHA 
   ADVÉRBIOS 
   ADVÉRBIOS: FORMAS DE MARCAR O TEMPO E O 
ESPAÇO NOS TEXTOS. 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

2 

Matemática 

Comparação e ordenação de 

números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

(EF05MA05) Comparar e ordenar
números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal), 
relacionando-os a pontos na reta 
numérica. 

Atividades no Livro didático de matemática. 
PÁGINAS 154  A 160 
  DESAFIOS, DIVIRTA-SE 
  MERENDA SAUDÁVEL 
  A MERENDA DA ESCOLA 
  ESCRITA FRACIONÁRIAS 
  CÁLCULOS NA COZINHA 

Números 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Produção de texto 

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre 
acontecimentos de interesse social, com 
base em conhecimentos sobre fatos 
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e 
digital, respeitando pontos de vista 

Atividades retiradas do  Google  e do Site 
Nova escola. Sobre a Lei Maria da Penha. Oralidade 
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diferentes 

2 

Matemática 
Comparação e ordenação de 

números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

(EF05MA04) Identificar frações 
equivalentes. 

Atividades retiradas do site Acessaber. 
Divida. Dê a resposta exata, escrita como decimal. Números 

1 

Geografia 

Qualidade ambiental 

 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar 
atributos da qualidade ambiental e 
algumas formas de poluição dos cursos de
água e dos oceanos (esgotos, efluentes
industriais, marés negras etc.). 

Texto e atividades retiradas do Site Textos    
Geográficos. Recursos Naturais e Qualidade 
Ambiental 
 

Natureza, ambiente e 

qualidade de vida 

4ª feira 

1 

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 ÀPIS de Língua 
Portuguesa. 
PÁGINAS 170 A 176 
              REPORTAGEM 

AÍ VEM... REPORTAGEM 
PALAVRAS EM JOGO 
VENDESSE OU VENDE-SE 
ASSIM TAMBÉM APRENDO 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

2 

Matemática 

Representação fracionária 

dos números racionais: 

reconhecimento, 

significados, leitura e 

representação na reta 

numérica 

(EF05MA03) Identificar e representar 
frações (menores e maiores que a 
unidade), associando-as ao resultado de 
uma divisão ou à ideia de parte de um 
todo, utilizando a reta numérica como 
recurso. 

Atividades retiradas do Livro Didático ÁPIS de 
MATEMÁTICA 

PÁGINAS 161 A 165 
OS DOCES DA MÃE DE JOSÉ 
DIVISÕES DE FOLHAS DE PAPEL 
PEDRO  E DIVISÕES EM PARTES IGUAIS 
TIRAS COLORIDAS 
MENINOS E MENINAS 

Números 

       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 

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;  

CAMPO  MINADO   (Nível 2) 
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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 

               
5ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Produção de textos 

(EF05LP24) Planejar e produzir texto 
sobre tema de interesse, organizando 
resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas ou digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

Texto e atividades retiradas do Site Armazem de 
texto. Professora Jaqueline. ATIVIDADES 
/CONCEITO DO ADVÉRBIO - 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

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. 

Texto e atividades relacionadas , retiradas do Site 
da Professora: @kátia teixeira. Pirâmide alimentar Vida e evolução 

1 

História 

As formas de organização 

social e política: a noção de 

Estado 

(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. 

Atividades retiradas do Livro
Interdisciplinar de História  

PÁGINAS 118 A 124 
LUTAR PELA CIDADANIA 
OS DIREITOS E DEVERES 

Povos e culturas 

Meu lugar no mundo. 

Meu grupo social 

6ª feira 

2 Arte 

Teatro 
(EF15AR18). Reconhecer e apreciar 
formas distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional. 

O  CIRCO - Assista ao vídeo do youtube sobre o 
Circo , nele consta as orientações da aula. 

3 

Matemática 
Representação fracionária 

dos números racionais: 

reconhecimento, 

(EF05MA03) Identificar e representar 
frações (menores e maiores que a 
unidade), associando-as ao resultado de
uma divisão ou à ideia de parte de um 

Atividades retiradas do Nosso Livro Interdisciplinar 
de Matemática 

PÁGINAS 166 A 171 
 NÚMEROS  EM  UMA RECEITAS 

Números 
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significados, leitura e 

representação na reta 

numérica 

todo, utilizando a reta numérica como 
recurso. 

A IDÉIA DE RAZÃO 
ESCRITAS EQUIVALENTES 
DIFERENTES REPRESENTAÇÕES 
FORMAS FRACIONÁRIA E DECIMAL 

Avaliação da semana:  Nessa semana será avaliada a prática da oralidade e  os erros ortográficos e compreensão da divisão de  números decimais e fracionários. 
 


