
  

  

 

Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni   

Professores: Rosemeire, Ilza, Madalena. Edinho e Cleuza Turmas: 5º ano A, B, C. 

Semana de   20  à 23 de julho Quantidade de aulas previstas: 20 horas 

  

  
Duração 
hora/aula  

Disciplina  
Práticas de 
linguagem/área  

Objetos de 
conhecimento/conteúdo  

Habilidades  Estratégias e Recursos  

2ª  

 
. 

3ª  

1 Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura 

Decodificação/Fluência de leitura 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 

com autonomia e fluência, textos curtos com 

nível de textualidade adequado. 

Leitura da narrativa curta, 
compreensão. 
Recursos: caderno, lápis, 
borracha, celular/computador. 

2 Matemática Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de 
até seis ordens 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem das centenas de milhar 

com compreensão das principais características 

do sistema de numeração decimal. 

Retomada do sistema de 
numeração decimal atraves 
de resolução de situações 
problemas. 
recursos: 
caderno, lápis borracha. 
classroom 



  

  

1 Inglês - Objects of the living room: 
Armchair, Bedside, Lamo, 
Cushion, Coffee Table, Sofa, 
Rug, Plant, Vase, Painting, TV, 
Curtains, Rocking chair, etc. 

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender os nomes de alguns objetos da 
sala em inglês; 
- Associar os conteúdos às figuras e ao seu 
cotidiano. 

- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português; 
- Exercícios de fixação do 
conteúdo dado para o 
enriquecimento do 
vocabulário do idioma em 
sala on-line (via classroom); 
- Atividades que 
desenvolvam a criatividade e 
a participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos, músicas e 
atividades extraídas da 
mesma). 

1 História Cidadania, diversidade cultural 
e respeito às diferenças sociais, 
culturais e históricas. 
Influência dos imigrantes 
europeus no Brasil 

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

Vídeo explicativo e pequeno 
texto informativo sobre a 
Influência dos imigrantes. 
Recursos: caderno, lápis, 
borracha e internet. 

4ª 

1 Língua 

Portuguesa 

Construção do sistema alfabético/ 

Convenções da escrita. 

 

(EF35LP07) Utilizado, 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. 

Revisão gramatical: 
substantivo, adjetivo, 
concordância nominal e 
verbal. 
Recursos: caderno, lápis, 
borracha, celular/computador. 

2 Matemática Sistema de numeração decimal: 

leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais de 

até seis ordens 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem das centenas de milhar 

com compreensão das principais características 

do sistema de numeração decimal. 

Retomada do conceito de 
localização em reta numérica 
atraves de resolução de 
situações problemas. 
Recursos: caderno, lápis, 
borracha e classroom 



  

  

1  Geografia Diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e desigualdades 

sociais. 

Desigualdade econômica. 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-

raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes 

territórios 

Vídeo explicativo e pequeno 
texto informativo sobre a 
Desigualdade econômica.. 
Recursos: caderno, lápis, 
borracha e internet. 

1 Educação 

Física 

Brincadeira : Escravos de Jó (EF35EF01) Experimentar e fruir 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, incluindo aqueles de matriz 

indígena e africana, e recriá-los, 

valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural. 

Respeitar as regras 

 

Materiais : Fita crepe ou giz 

5ª 

1 Língua 

Portuguesa 

Leitura de imagens em narrativas 

visuais 

Compreensão 

( EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias). 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

Leitura das tirinhas e 
interpretação. 
Recursos: caderno, lápis, 
borracha, celular/computador. 

1 Matemática Plano Cartesiano: coordenadas 

cartesianos (1º quadrante) e 

representação de 

deslocamentos no plano 

cartesiano 

(EF05MA15) Interpretar, descrever e 

representar a localização ou movimentação de 

objetos no plano cartesiano (1º quadrante), 

utilizando coordenadas cartesianas, indicando 

mudanças de direção e de sentido e giros. 

Retomada dos conceitos de 

localização no tempo e no 

espaço e deslocamento 

através da resolução de 

situação problemas. 

recursos: caderno, lápis, 

borracha, classroom, e 

pesquisa na internet 

2 Ciências Propriedades físicas dos 

materiais; Ciclo hidrológico; 

Consumo consciente ; 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos 

sobre as mudanças de estado físico da 

água para explicar o ciclo hidrológico e 

Vídeo explicativo e pequeno 
texto informativo sobre o ciclo 
da água. 



  

  

Reciclagem. analisar suas implicações na agricultura, no 

clima, na geração de energia elétrica, no 

provimento de água potável e no equilíbrio 

dos ecossistemas regionais (ou locais). 

Recursos: caderno,folha de 
sulfite, lápis de cor, lápis, 
borracha e internet. 

1 Artes Processos de Criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar , 

em projetos temáticos , as relações 

processuais entre diversas linguagens 

artística 

Conhecer a maquiagem e o 

figurino como recursos 

teatrais utilizados pelo ator  

para caracterizar 

personagens 

6ª 

2 Língua 

Portuguesa 

Escrita colaborativa 
(EF04LP11) Planejar e produzir, com 

autonomia, cartas pessoais de reclamação, 

dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as convenções do 

gênero carta e com a estrutura própria 

desses textos (problema, opinião, 

argumentos), considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade 

do texto 

 

Texto sobre o Saci Pererê e 
uma conversa com a família 
sobre o folclore de cada 
época. Relato em Podcast.  
Recursos: caderno, lápis, 
borracha, celular/computador. 

2  Matemática Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números 

racionais cuja representação 

decimal é finita. 

Problemas: multiplicação e divisão 

de números racionais cuja 

representação decimal é finita por 

números naturais 

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. 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com números naturais e 

Retomada dos conceitos das 

operações matemáticas: 

adição, subtração, divisão e 

multiplicação através da 

resolução de situações 

problemas. 

recursos: caderno, lápis, 



  

  

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. 

borracha, classroom. 

1 Arte Processos de Criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar , 

em projetos temáticos , as relações 

processuais entre diversas linguagens 

artística 

Conhecer a maquiagem e o 

figurino como recursos 

teatrais utilizados pelo ator  

para caracterizar 

personagens 

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais 

analisaremos a consistência dos acertos e dos erros nas questões de alternativas, e a coerência e coesão nas respostas dissertativas, além do 

comprometimento das devolutivas na sala virtual.   Socioemocional na sexta feira: respeito a cultura familiar, troca de experiências familiar.  

 

  


