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Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora: Rosemeire Aparecida de Paula Silva Turma: 5°. Ano A 

Semana de: 13 A 17 de  Setembro Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 
Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de

linguagem/área 
Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 

1 Inglês  

Colors 
Reconhecer as cores em inglês e exercitar o 

conceito de cores primárias e secundárias. 

Observar o nome das cores apresentadas. 

Assistir ao vídeo para conhecer a pronúncia. 

Pintar os círculos com as cores primárias 

descritas em inglês. 

Pintar os círculos das cores indicadas, descobrir 

o resultado da mistura de duas cores primárias, 

pintar a cor e escrever seu nome em inglês. 

2 

Língua Portuguesa 

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. 

Atividade retirada do Site Nova escola 
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 Atividade retirada do Site Acessaber 
Números 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

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. 

Atividades retiradas do Site: Nova escola 
Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma 

2 

Matemática 
Ampliação e redução de 

figuras poligonais em 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos 

ângulos e a proporcionalidade entre os 

lados correspondentes de figuras poligonais 

Atividades retiradas do Site : Acessaber 
Geometria 
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malhas quadriculadas: 

reconhecimento da 

congruência dos ângulos e 

da proporcionalidade dos 

lados correspondentes 

em situações de ampliação e de redução em 

malhas quadriculadas e usando tecnologias 

digitais. 

1 

Geografia 

Dinâmica populacional 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas 

populacionais na Unidade da Federação em 

que vive, estabelecendo relações entre 

migrações e condições de infraestrutura. 

Atividades retiradas do Site: Cuca super legal O Sujeito e seu lugar 
no mundo 

4ª feira 

1 

Língua Portuguesa 
Morfossintaxe 

 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 

escrita e na oralidade, os verbos em 

concordância com pronomes 

pessoais/nomes sujeitos da oração. 

Atividades retiradas do Site: Cuca super legal 
Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

2 

Matemática 
Comparação e ordenação 

de números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

(EF05MA05) Comparar e ordenar números 

racionais positivos (representações 

fracionária e decimal), relacionando-os a 

pontos na reta numérica. 

Atividades retiradas do Site: Acessaber 
Números 

       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;  

JOGO DE DAMAS   (Nível 1) 

                                             

5ª feira 2 

Língua Portuguesa Morfossintaxe 

 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 

escrita e na oralidade, os verbos em 

concordância com pronomes 

Atividades retiradas do site : Cuca super legal Análise linguística/ 

semiótica 
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(Ortografização) pessoais/nomes sujeitos da oração. 

2 

Ciências Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os 

sistemas digestório, 

respiratório e circulatório 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que 

justifiquem por que os sistemas digestório e 

respiratório são considerados 

corresponsáveis pelo processo de nutrição 

do organismo, com base na identificação 

das funções desses sistemas 

Atividades retiradas do Site: Cuca super legal 
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 Site: Cuca super legal 

Povos e
 culturas:

 meu lugar
 no

 mundo e
 meu grupo

 social 

6ª feira 

2 Arte Artes Visuais 

(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. 

Livro didático Projeto Presente de Arte 1- Leitura 

das páginas 34 e 35 . 2-Responda no livro a pág 

35. 3- Faça um desenho da imagem da pág 34 e 

35.”Bailarinos do grupo de Deborah Colker”  

3 

Matemática 

 

 

Números 

Comparação e ordenação 

de números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

(EF05MA05) Comparar e ordenar números 

racionais positivos (representações 

fracionária e decimal), relacionando-os a 

pontos na reta numérica. 

Atividades retirada do Site: Cuca super legal 

    

Avaliação da semana: Retomando frações e verbos 

 


