
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

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

Semana de: 13/09/2021 a 17/09/2021 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) 
 
 
 

Compreensão em leitura  (EF05LP09) Ler e compreender, com 
autonomia, textos instrucional de regras 
de jogo, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a 
situação comunicativa e a finalidade do 
texto. 

Português 
Propaganda – outras leituras 
Complemento com imagens – leitura 
Página: 187 a 189 
Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=MVANf_EhR7E  

1 aula  Música Notação e registro 
musical. 
 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas 
de registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, 
partituras criativas etc.), bem como 
procedimentos e técnicas de registro 
em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical 
convencional. 

Proporcionar momentos de escuta e 
identificação dos diversos tipos de som 
presentes na comunidade local (instrumental) e 
presentes na natureza. 
 
 

1 aula Inglês  Sports: Archery, Artistics 
Gymnastic, Athletics, 
Badminton, Basketball, Beach 
volleyball, Boxing, etc. 

- Leitura: 
- Escrita; 
- Oralidade; 

- Atividades diversificadas da palavra escrita em 
inglês e traduzida para o português;  

https://www.youtube.com/watch?v=MVANf_EhR7E


 

  
- Aprender os nomes de alguns esportes 
em inglês; 
- Fixar o conteúdo e relacioná-lo ao seu 
cotidiano. 
 

- 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 
Grandezas e 
medidas 
 
 
 
 

Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações entre 
as unidades de medida mais 
usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar 
problemas envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, massa, 
tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo a transformações entre as 
unidades mais usuais em contextos 
socioculturais. 

Matemática 
Situações problemas com medidas de tempo 
Atividade impressa 
Ano, meses, dias e horas 

 
4ª 

4 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
Números 
 
 
 
 
Grandezas e 
medidas 
 
 
 
 
 

Problemas: adição e subtração 
de números naturais e 
números racionais cuja 
representação decimal é finita 
 
 
 
Medidas de comprimento, 
área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: 
utilização de unidades 
convencionais e relações entre 
as unidades de medida mais 
usuais 

(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. 
(EF05MA19) Resolver e elaborar 
problemas envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, massa, 
tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo a transformações entre as 
unidades mais usuais em contextos 
socioculturais. 

Matemática 
Cálculos - adição 
Página 135 e 136 
Medidas de contorno – perímetro 
Páginas 137 e 138 



 

  
 1 aula Ed. física Educação Física Jogos e brincadeiras  (EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 

jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e recria-los 
valorizando a importância desse patrimônio 
histórico cultura. 

 
5ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 

Ciências 
Vida e evolução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
História 
Povos e culturas: 
meu lugar no  
mundo e meu 
grupo social 

Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 
Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cidadania, diversidade cultural 
e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 
 
 

(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. 
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de 
distúrbios nutricionais (como obesidade, 
subnutrição etc.) entre crianças e jovens a 
partir da análise de seus hábitos (tipos e 
quantidade de alimento ingerido, prática 
de atividade física etc.). 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania 
com os princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e aos direitos 
humanos. 
(EF05HI05) Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos dos 
povos e das sociedades, compreendendo-
o como conquista histórica. 
 

História e Geografia 
Direitos dos negros no Brasil 
Página 125 e 126 
Ciências 
Alimentos – muito além da energia 
Página 208 a 210 
Português 
Pesquisar uma propaganda ou publicidade que 
chamou sua atenção. Pode ser propaganda em 
revista, cartaz, celular ou televisão. Anote o que 
mais te chamou a atenção 
• Produto           
• Imagem 
• Personagens 
• Música 
• Frases – slogan 
• Sentimento 



 

  
1 aula 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 

Geografia  
Natureza, 
ambiente e 
qualidade de vida 
 
 
 
 
 
Português 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 

Gestão pública da qualidade 
de vida 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão em leitura 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder 
público e canais de participação social 
responsáveis por buscar soluções para a 
melhoria da qualidade de vida (em áreas 
como meio ambiente, mobilidade, 
moradia e direito à cidade) e discutir as 
propostas implementadas por esses 
órgãos que afetam a comunidade em que 
vive. 
(EF05LP10) Ler e compreender, com 
autonomia, anedotas, piadas e cartuns, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

 
 
6ª 

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

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 
Escrita colaborativa 

(EF05LP10) Ler e compreender, com 
autonomia, anedotas, piadas e cartuns, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 
(EF05LP12) Planejar e produzir, com 
autonomia, textos instrucionais de regras 
de jogo, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a 
situação comunicativa e a finalidade do 
texto. 

Português  
Propaganda enganosa  
Página 190 e 191 
Outras Linguagens Outdoor 
Página 194 a 196 
https://www.youtube.com/watch?v=gbzjqm1L9Ek  
Orientação: Ao final do vídeo tem a atividade para 
elaborar sua propaganda 

https://www.youtube.com/watch?v=gbzjqm1L9Ek


 

  
1 aula Artes Música Notação e registro 

musical. 
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 

1 aula  Ed. Física Jogos e brincadeiras (EF35EF02) Planejar e utilizar 
estratégias para possibilitar a 
participação segura de todos os alunos 
em brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e de matriz indígena e africana. 

Irão realizar exercícios fundamentais como 
base dos fundamentos do voleibol. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
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 

 

 

 

 


