
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Professores: Sandra, Alesandra e Andréa. Turmas: 5os Anos A, B e C – Semana 18 

Semana de: 20 a 23 de julho/ 2021 

Quantidade de aulas previstas: 7 aulas de Português, 9 aulas 

de Matemática, 1 aula de História, 1 aula de Geografia e 1 aula 

de Ciências. 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 

Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 

3 aulas de 

Português 

 

2 aulas de 

Matemática 

Plantão de 

dúvidas 
Plantão de dúvidas Plantão de dúvidas Plantão de dúvidas 

3ª 

 

 

 

2 aulas de 

Português 

 

Leitura e escrita 

Oralidade 

 

Números e 

operações 

 

 

Leitura e interpretação de 

texto 

Atletismo 

Olimpíadas 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão 
global. 
 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Análise de texto informativo; 
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3 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

Situações-problema 

Fração de um número 

 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando for o caso. 
 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o 
apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 
meios impressos ou digitais. 
 
(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar 
números racionais na forma decimal 
com compreensão das principais 
características do sistema de 
numeração decimal. 
 
(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. 
 
(EF05MA05) Comparar e ordenar 
números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal). 
 

Uso de atividade impressa; 

Uso do caderno; 

Requisição de pesquisa; 

Retomada de conteúdo 

fracionário; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais, 

Requisição de revisão de 

tarefas. 
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4ª 

 

 

1 aula de 

História 

 

1 aula de 

Geografia 

 

1 aula de 

Português 

 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Povos e culturas: 

Meu lugar no 

mundo e meu 

grupo social 

 

Formas de 

representação do 

pensamento 

espacial 

Representação 

cartográfica 

 

Leitura e escrita 

Oralidade 

 

Números e 

operações  

Registro histórico 

Olimpíadas 

 

Mapa 

Ícone olímpico 

 

Leitura e interpretação 

Ginastica Rítmica 

 

Representação 

fracionária 

Registro fracionário 

(EF05HI03) Analisar o papel das 
culturas e das religiões na composição 
identitária dos povos antigos. 
 
(EF05GE09) Estabelecer conexões e 
hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e 
representações gráficas. 
 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão 
global. 
 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando for o caso. 
 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o 
apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 
meios impressos ou digitais. 

 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Chamadas de vídeo em grupo; 

Análise de texto informativo; 

Análise de mapa; 

Requisição de pesquisa; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 

Retomada de conteúdo de 

cunho fracionário, 

Requisição de revisão de 

tarefas. 
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(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar 
números racionais na forma decimal 
com compreensão das principais 
características do sistema de 
numeração decimal. 
 
(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. 
 
(EF05MA05) Comparar e ordenar 
números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal). 
 

5ª 

 

 

2 aulas de 

Ciências 

 

1 aula de 

Português 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

Matéria e energia 

 

Leitura e escrita 

Oralidade 

 

Números e 

operações 

 

 

Vulcões 

 

Leitura e interpretação de 

texto 

Texto informativo 

olímpico 

 

Fração de um número 

Tipos de frações 

Numeração decimal 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, 
respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças 
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), 
entre outras. 
 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão 
global. 
 

Aula expositiva on-line;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Requisição de execução de 

experimento científico; 

Análise de texto informativo; 

Retomada de conteúdo 

fraccionário; 

Chamadas de vídeo em grupo; 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando for o caso. 
 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o 
apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 
meios impressos ou digitais. 
 
(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar 
números racionais na forma decimal 
com compreensão das principais 
características do sistema de 
numeração decimal. 
 
(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. 
 
(EF05MA05) Comparar e ordenar 
números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal). 

Solicitação de registros 

audiovisuais e fotográficos, 

Requisição de revisão de 

tarefas. 
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6ª 

 

 

2 aulas de 

Educação 

Física 

 

2 aulas de 

Arte 

 

1 aula de 

Inglês 

Educação Física 

 

Arte 

 

Inglês 

Brincadeiras antigas 

 

Música  

Classificação dos 

instrumentos musicais  

 

Bandeira dos Estados 

Unidos 

(EF35EF04) Recriar, individual e 
coletivamente, experimentar, na escola 
e fora dela, brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, e 
demais práticas corporais tematizadas 
na escola, adequando-as aos espaços 
públicos disponíveis. 
 
(EF15AR13) Identificar e apreciar 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, tanto tradicionais quanto 
contemporâneos, reconhecendo e 
analisando os usos e funções da música 
em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana.   
 
Falar as cores em inglês da bandeira 
dos Estados Unidos. 
 
 

Aplicativos de mensagens e 

textos em PDF e Word, como 

chamadas de vídeo pelo 

aplicativo Google Meet. 

Avaliações através de 

questões, debates e pesquisas. 

 

Fazer a leitura do texto, recortar 

as figuras dos instrumentos 

musicais e colar agrupando: 

instrumentos de sopro, 

percussão ou corda e nomear 

estes grupos. (WhatsApp e 

plataforma Prescom). 

 

Aulas on line, WhatsApp e 

grupo da sala. 

 

Avaliação da semana: Processual, formativa e contínua em todos os aspectos que competem aos conteúdos abordados. 

Atividades de apoio escolar aos alunos com dificuldades consideráveis de aprendizagem permanecem sendo disponibilizados na 

aba Segue da plataforma Prescom. 

 


