
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

Professores: Mara e Vanessa Turmas: 5º Ano A e B 

Semana de: 16 /08/2021 a 20/08/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
2ª 

3 aulas 
 
 
 
 

 

Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
Oralidade 
 
 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 
 
Produção de texto 

(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. 
(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 

Português 
Linguagem e construção de texto –  
Recursos empregados na reportagem 
Página: 154 a 156 

1 aula  Artes  Contextos e práticas 
Processos de criação 

(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. 

Vamos aprender sobre o uso de máscara 
em teatro e o aluno irá criar sua máscara. 
 



 

  
 (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

1 aula Inglês - Transports: airplane bike, bus, 
boat, boxcar, car, canoe, ferry, 
helicopter, kayak rocket, ship, 
spaceship, subway, train, truck, 
etc. 
 

- Leitura: 
- Oralidade; 
- Escrita; 
- Leitura; 
- Aprender os nomes dos meios de transporte 
em inglês; 
- Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações. 
 

- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português;  
- Exercícios de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do idioma 
em sala online (via WhatsApp); 
- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
- Internet (links de vídeos explicativos); 

 
3ª 

5 aulas Matemática 
Geometria 
 
 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 
 
 
 
 

Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas 
quadriculadas: reconhecimento 
da congruência dos ângulos e da 
proporcionalidade dos lados 
correspondentes 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos 
ângulos e a proporcionalidade entre os lados 
correspondentes de figuras poligonais em 
situações de ampliação e de redução em malhas 
quadriculadas e usando tecnologias digitais. 
 
 
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 

Matemática 
Sequência de desenhos – geometria 
Página 116 e 117 
Leitura de tabela 
Página 118 

 
4ª 

4 aulas 
 
 

Matemática 
Números 

Problemas: adição e subtração 
de números naturais e números 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com números naturais e com 

Matemática 
Números – 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 
 
 
 

racionais cuja representação 
decimal é finita 
 
 
Problemas: multiplicação e 
divisão de números racionais 
cuja representação decimal é 
finita por números naturais 
 
 
 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas 
 

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 
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. 
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões.(EF05MA25) 
Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados 
coletados por meio de tabelas, gráficos de 
colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de 
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito 
sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos 
resultados. 

Página 122 a 124 

 1 aula Ed. física Jogos e Brincadeiras (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de 
informações para responder questões sobre 
natureza, seus fenômenos, sua conservação  

Individualmente os alunos irão refletir e 
executar práticas corporais  com análise 
fisiológica e precisa de osteologia e 
fisiológica com conhecimentos dos 



 

  
membros e ações de prevenções ao Covid 
e higienização. 

 
5ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 

1 aula 
 
 

1 aula 

Ciências 
Vida e evolução 
 
 
 
 
História  
Registros da 
história: linguagens 
e culturas  
Geografia  
O Sujeito e seu 
lugar no mundo 
Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 
Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório 
 
Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 
 
 
Diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais e desigualdades 
sociais 
Estratégia de leitura 
 

(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. 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais 
e imateriais da humanidade e analisar mudanças 
e permanências desses patrimônios ao longo do 
tempo. 
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais e desigualdades sociais entre 
grupos em diferentes territórios. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de 
um texto, identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos) que contribuem 
para a continuidade do texto. 

História e Geografia 
Capoeira e danças de ruas 
194 a 197 
Ciências 
Corpo em movimento 
Respiração e batimentos cardíacos – gastos 
de energia 
Página: 198 a 201 
Português 
Leitura e interpretação 
“A cigarra e a formiga” 
Orientação: Faça a leitura com atenção, 
para responder a atividades proposta. 

 
 
6ª 

3 aulas Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
Análise 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 
Morfologia 

(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. 

Português  
Outras linguagens – fotojornalismo 
Página 158 e 159 
Verbo: tempo e modo 
Página: 160 e 161. 



 

  
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

Morfossintaxe 
substantivo 

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

1 aula Artes Contextos e práticas 
Processos de criação 

(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. 
 (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Vamos aprender sobre o uso de máscara 
em teatro e o aluno irá criar sua máscara. 
 

1 aula  Ed. Física Jogos e Brincadeiras (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de 
informações para responder questões sobre 
natureza, seus fenômenos, sua conservação  

Individualmente os alunos irão refletir e 
executar práticas corporais  com análise 
fisiológica e precisa de osteologia e 
fisiológica com conhecimentos dos 
membros e ações de prevenções ao Covid 
e higienização. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Português Matemática Matemática Ciências  Português 

Português Matemática Matemática Ciências Português 

Português Matemática Matemática História Português 

Artes Matemática Matemática Geografia Artes 

Inglês Matemática Ed. Física português Ed. Física 

 

 

 



 

  
 


