
 

  
Escola: E. M. Professor Antonio Lacerda Bacellar 

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

Semana de: 20/09/2021 a 24/09/2021 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 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 
 
 
 
 

Morfologia 
Morfossintaxe 
Substantivo 
 
Forma de composição dos 
textos 
Adequação do texto às normas 
de escrita 

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de 
conjunções e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade. 
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal 
e verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, 
vírgulas em enumerações) e regras 
ortográficas. 

Português 
Uso do verbo no Imperativo 
Página: 197 a 202 (exercícios a e b) 

1 aula  Artes  Contextos e práticas 
 

(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. 

Conhecer a ação de um artista que criou um 
espaço dedicado à arte na comunidade. 

1 aula Inglês - Occupations or job: Architect, 
Artist, Babysitter, Banker, 
Cardiologist, Chef, Dancer, 

- Leitura: 
- Escrita; 
- Oralidade; 

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



 

  
Demartologist, Engineer, 
Farmer, Dentist, etc. 
 

- Aprender os nomes das principais 
profissões (Occupations) ou trabalho (Jobs) 
em inglês; 
- Relacionar o conteúdo 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 
Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações 

(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.  
(EF05MA20) Concluir, por meio de 
investigações, que figuras de perímetros 
iguais podem ter áreas diferentes e que, 
também, figuras que têm a mesma área 
podem ter perímetros diferentes. 

Matemática 
Perímetro – Resolvendo problemas 
Página 139 
Vídeo: como calcular perímetro 
https://www.youtube.com/watch?v=a6AJyCgt-uM 
Atividade complementar – perímetro 

 
4ª 

4 aulas 
 
 
 
 
 
 

 

Matemática 
Números 
 
 
 
 
 

Problemas de contagem do 
tipo: “Se cada objeto de uma 
coleção A for combinado com 
todos os elementos de uma 
coleção B, quantos 
agrupamentos desse tipo 
podem ser formados?” 

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas 
simples de contagem envolvendo o 
princípio multiplicativo, como a 
determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma coleção com todos 
os elementos de outra coleção, por meio 
de diagramas de árvore ou por tabelas. 

Matemática 
Ação combinatória -Possibilidades de escolhas 
Páginas: 141 a 142 
Vídeo: combinações 
https://www.youtube.com/watch?v=DjUq28IhgWI   
Atividades complementares 

 1 aula Ed. física Jogos e brincadeiras  (EF35EF01) Experimentar e fruir 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e 
do mundo, incluindo aqueles de matriz 

Individualmente os alunos irão associar as 
direções verticais, diagonais, horizontais com 
lançamentos em mãos. 

https://www.youtube.com/watch?v=a6AJyCgt-uM
https://www.youtube.com/watch?v=DjUq28IhgWI


 

  
indígena e africana, e recria-los valorizando 
a importância desse patrimônio histórico 
cultura. 

 

 
5ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 

Ciências 
Vida e evolução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
História  
Povos e culturas: 
meu lugar no 
mundo e meu 
grupo social 
 
Geografia  
Natureza, 
ambiente e 
qualidade de vida 
 

Nutrição do organismo 
Hábitos alimentares 
Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cidadania, diversidade cultural 
e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 
 
 
 
Gestão pública da qualidade 
de vida 
 
 
 
 

(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. 
 
 
(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 

História e Geografia 
A luta dos trabalhadores 
Página 128 a 130 
Ciências 
Alimentação saudável 
Página: 211 a 213 
Português 
Atividade complementar 



 

  
 
 
 

1 aula 

 
 
 
Português  
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

 
 
Morfologia 
Morfossintaxe 
Substantivo 
 
Forma de composição dos 
textos 
Adequação do texto às normas 
de escrita 

implementadas por esses órgãos que 
afetam a comunidade em que vive. 
(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de 
conjunções e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade. 
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal 
e verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, 
vírgulas em enumerações) e regras 
ortográficas. 

 
 
6ª 

3 aulas Português 
Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

 

Morfologia 
Morfossintaxe 
substantivo 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração. 

Português 
Pronomes pessoais 
Página: 202 a 205 (exercício 6) 
Vídeo: Pronomes 
https://www.youtube.com/watch?v=8_6Ue-
h0dbw  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8_6Ue-h0dbw
https://www.youtube.com/watch?v=8_6Ue-h0dbw


 

  
1 aula Artes Materialidade (EF15AR04) Experimentar diferentes 

formas de 
expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso 
sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Pintar com a utilização da técnica do estêncil 
utilizando o caderno de arte como suporte para 
obra. 
 

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 desportivos de passe e 
recepção. 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


