
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde”

Professores:
Titulares-  Sara e  Lenilda / Ed. Física; Professora Caren / Artes: Professora Kátia Turmas     5º anos A e B

Semana de:  26 à 30  de julho Quantidade de aulas previstas: 9 aulas de matemática, 7 aulas de língua Portuguesa, 1 aula de
história ,1 aula de geografia,2 aulas de ciências e  2 aulas de artes e 2 aulas de Educação Física

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

Língua
Portuguesa
3  aulas

Oralidade

Compreensão

Produção de texto

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(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 diferentes

EF35LP03) Identificar a ideia central do

texto, demonstrando compreensão

global.

Livro de Língua Portuguesa página 186, leia atentamente para dar
continuidade a interpretação de texto nos itens 3, 4 e 5.

Na página 187, você encontrará recursos e partes de propaganda, faça
a leitura  e responda os itens 1 e
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matemática
2  aulas

Números 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.

Livro de matemática, página 78 observe a forma como Joana fez a
multiplicação, como os dois lados da figura eram maiores que 10, ela
fez repartições nas figuras. Faça desenhos como o de Joana para
responder às questões A e B.

Página 79 , faça as operações utilizando o método que você aprendeu
com Joana para responder às questões do exercício 1.

No exercício 2 você deverá descobrir qual o termo que está faltando
realizando a operação inversa .

Exercício 3 calcule o produto das multiplicações.
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Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

3ª

Língua
Portuguesa
1  aulas

Oralidade

Compreensão

Produção de texto

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(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
diferentes

EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto, demonstrando compreensão
global.

Para responder às questões da página 188   do livro de Língua
Portuguesa, você deverá fazer novamente a leitura da
propaganda das páginas 180 e 183.Nas duas propagandas
exploradas, as imagens ocupam um espaço grande em relação à
parte escrita.Marque um x na resposta correta .Para responder
a questão número 4, dê a sua opinião.

Aprenda um pouco mais fazendo a leitura sobre o que é slogan.
Para responder a questão 5 copie o slogan usado na
propaganda do Dia das Crianças.

A questão 6 você deverá encontrar slogan de propaganda em
jornais, revistas, panfletos de propagandas , recorte e cole no
caderno.( atividade individual

3



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

ciências

2 aulas
Vida e evolução

Nutrição do
organismo Hábitos
alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

(EF05CI07) Justificar a relação entre o
funcionamento do sistema circulatório, a
distribuição dos nutrientes pelo
organismo e a eliminação dos resíduos
produzidos.

Abra o livro interdisciplinar na página 199,faça a leitura do
texto e enumere as atividades em ordem crescente, ou
seja , da que gastamos menos energia a que gastamos
mais energia.

ARTE
2 aulas Artes Visuais

Arte rupestre
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento
etc.)
(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.

Materiais para pintar nas rochas - Livro didático
páginas 14 e 15

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bPIr_Y4rJ0I&t=2s

Produzir tintas com elementos da natureza - siga as
orientações no livro didático.
Depois de produzir as tintas crie uma grande pintura
usando as tintas de terra que preparou.

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

4

https://www.youtube.com/watch?v=bPIr_Y4rJ0I&t=2s


PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

4ª

Matemática
3 aulas Números

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.

Abra o livro de matemática na página 80, leia o primeiro
parágrafo, e analise o esquema  1 que contém etapas da
divisão, depois responda às questões 1  A  e B.

No exercício 2 você deverá observar  o segundo esquema
para responder às questões   A, B e C.

Página 81, em cada item há o início da divisão seguindo o
esquema da página anterior, você deverá completá-los.

Geografia
1 aula

Formas de
representação e
pensamento espacial

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.

Leia a página 34 do livro interdisciplinar, e preste
atenção na medida utilizada por cada menina para
medir  o comprimento  e a largura da sala de aula.

História
1 aula

Povos e
culturas:
meu
lugar

no mundo e
meu grupo social

Cidadania,
diversidade
cultural e respeito
às diferenças
sociais,

culturais e históricas

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania
com os princípios de respeito à
diversidade, à pluralidade e aos direitos
humanos.

Abra o livro interdisciplinar na página 124 , hoje vamos
continuar os estudos sobre os “Direitos do homem”, faça
a leitura e responda as questões.
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Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de conhecimento/
conteú

do
Habilidades Estratégias e Recursos

5ª

matemática
2  aulas

Números

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.

Abra o livro de matemática na página 82 , observe o esquema
que Paulo fez para explicar a para divisão a Joana, depois
resolva as divisões como Paulo explicou.

Na página 83 você deverá realizar as operações de divisão
utilizando a calculadora ou fazendo o cálculo mental.
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Língua
Portuguesa
1 aula

Oralidade

Compreensão

Produção de texto

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(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 diferentes

EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto, demonstrando compreensão

global.

Cada propaganda estudada apresentou recursos diferentes
para convencer o leitor. Leia o quadro e complete-o com as
informações sobre a propaganda 2.

Na questão 2 dê a sua opinião sobre as propagandas de
acordo com o que é solicitado

Ed.Física
2 aulas

Educação Física/
Esportes

Esportes de rede/parede (EF35EF05) Experimentar e fruir
diversos tipos de esportes de campo
e taco, rede/parede e invasão,
identificando seus elementos
comuns e criando estratégias
individuais e coletivas básicas para
sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo
protagonismo.

Educação Física:
- Esportes de rede/parede:
Vídeo explicativo com elementos comuns aos esportes de
rede/ parede e aula online
-Badminton (leitura e explicação)
-Atividade prática adaptada de vivência dos esportes de
rede/parede
- Questões de reflexão sobre a prática

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/
área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos
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6ª

Língua
Portuguesa
2  aulas

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto, demonstrando compreensão global.

faça a leitura do livro

Matemática
2  aulas números

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.

Pensando em números, vamos calcular algumas quantidades solicitadas no

jogo a seguir.

https://wordwall.net/pt/resource/9933656/nomenclatura-de-quantidades

Registre no caderno as perguntas e as respostas que você encontrou no

jogo.
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Inglês
1 aula

Avaliação da semana

As atividades propostas envolvem: leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados, pesquisas....

·          . As atividades devem ser auto instrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.

· As orientações, correções e devolutivas, serão realizadas via WhatsApp diariamente, por meio de mensagens de texto, vídeo chamada, áudio, vídeo e pelo
aplicativo MEET.
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