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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 2. Alfabeto e numerais 
 Observe as letras do alfabeto e pronuncie, em 
seguida, Observe as figuras, procure a palavra 
no dicionário de inglês e escreva nos Espaços 
abaixo da figura. Após escrever todas as 
palavras e, soletre em voz alta para que você 
Pratique o alfabeto em inglês 
Numerais:  
RELACIONE O NUMERAL AO NOME E DEPOIS 
PINTE. 

2 

Língua Portuguesa 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a 
casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 

Atividades retiradas do livro didático de Língua 
Portuguesa. 
 PÁGINAS 178 A 188 
PROPAGANDA 
PARA INICIAR 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
TEXTO VERBAL 
LINGUAGEM E COSTRUÇÃO DO TEXTO 

Leitura/escuta 

Compartilhada  

e autônoma 

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 livro didático de 
Matemática.  
  PÁGINAS 172 A 177 
 COMPARAÇÕES DE NÚMEROS 
 DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DE UM NÚMERO 
DECIMAL 
 OS NÚMEROS NA COLETA SELETIVA 
 DIVIDINDO UMA PIZZA 
 

Números 
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3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a 
casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 

Atividades retiradas do Google. ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO  

Leitura/escuta 

Compartilhada  

e autônoma 

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. 
FRAÇÕES EQUIVALENTES 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.). 

Atividades retiradas do site 
 Os problemas ambientais urbanos 
. Observe as imagens e responda. 
• Que problemas ambientais são mostrados nas 
fotos? 
 • No lugar onde você vive existe algum desses 
problemas? 
 • Como é a qualidade ambiental do lugar onde 
você vive? 

Natureza, ambiente e 

qualidade de vida 

4ª feira 

1 

Língua Portuguesa 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a 
casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 

Atividades retiradas do site: Armazém de 
textos. 
GÊNERO TEXTUAL: PROPAGANDA 
 

Leitura/escuta 

Compartilhada  

e autônoma 

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: Desafios 
matemáticos. 
FRAÇÕES 
Operações com Frações Adição, Subtração 
Frações Equivalentes Noções básicas 

Números 
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       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 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 

Através do ensino a distância; (WhatsApp, YouTube e Google Meet) 

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; CAPOEIRA 

 

                                             
5ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

(EF05LP16) Comparar informações sobre 
um mesmo fato veiculadas em diferentes 
mídias e concluir sobre qual é mais 
confiável e por quê. 

Atividades do site: Atividades Pedagógicas. 
CHARGE 
PROPAGANDA 
 
 

Leitura/escuta 

(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. 

Atividades  retiradas do site: Ensinar Hoje 
Atividades no livro Interdisciplinar de Ciências. 
 
    PÁGINAS 208  A  216 
    ALIMENTOS MUITO ALÉM DA ENERGIA. 
    NUTRIENTES NOS ALIMENTOS. 
    POR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 
   CARDÁPIO. 

Vida e evolução  

1 

História 

Cidadania, diversidade cultural 

e respeito às diferenças 

sociais, culturais e históricas 

(EF05HI05) Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos dos povos 
e das sociedades, compreendendo-o como 
conquista histórica. 

Atividades retiradas do livro Interdisciplinar de 
História. 
PÁGINAS 125 A 133. 
A CONQUISTA DOS DIREITOS DOS NEGROS DO 
BRASIL. 
A LUTA DOS TRABALHADORES. 
O RESPEITO AO OUTRO. 

Povos e culturas 

Meu lugar no mundo. 

Meu grupo social 

6ª feira 

2 Arte 

Artes Visuais 
EF15AR01. Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, 
o imaginário, 

LIVRO DIDÁTICO DE ARTE “ PROJETO PRESENTE 
ARTE “ 1- Fazer a leitura das páginas 14,15 e 16. 
2- No caderno de desenho faça um desenho e 
pinte com tinta a base de terra.Pág 15. 

3 

Ma temática  
Leitura, coleta, classificação 

interpretação e 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em textos, tabelas e gráficos 

Atividades de revisão. 
RESOLVA A MULTIPLICAÇÃO, ADIÇÃO E 

Probabilidade e 

estatística 
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representação de dados em 

tabelas de dupla entrada, 

gráfico de colunas 

agrupadas, gráficos 

pictóricos e gráfico de linhas 

(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. 

SUBTRAÇÃO. 
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

ANTECESSOR E SUCESSOR 
FRAÇÃO 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

Avaliação da semana:  Revisão do conteúdo de Matemática do 1º e 2° Bimestres. 
 


