
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Educação Física); Elaine (Arte); Jéssica (Inglês) TURMA: 5º ANO A
Semana 25:  de 08 a 10 de setembro Quantidade de aulas previstas: 15h

DURAÇÃO
AULA/HORA

DISCIPLINA PRÁTICAS
DE LINGUAGEM/

ÁREA

OBJETO DE
CONHECIMENTO/

CONTEÚDO

HABILIDADES ESTRATÉGIAS E RECURSOS

2ªF *** PONTE *** *** ***

3ªF *** FERIADO (7 de
setembro) *** *** ***

4ªF 5h

Probabilidade e estatística

Leitura, coleta,
classificação interpretação
e representação de dados

em tabelas de dupla
entrada, gráfico de
colunas agrupadas,
gráficos pictóricos e

gráfico de linhas

(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.

- Estratégias: leitura e interpretação dos gráficos de
linhas. As atividades deverão ser lidas,
compreendidas e respondidas, no livro de
Matemática, páginas 183 a 185.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não têm
acesso a internet. Oferta de aula on-line para os
alunos não presenciais. Posteriormente enviarão as
atividades feitas para o whatsapp da professora para
correção. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimento de dúvidas quanto
aos conteúdos apresentados.

5ªF 1h Povos e culturas:
meu lugar no

mundo e meu
grupo social

Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais,

culturais e históricas

(EF05HI04) Associar a noção de
cidadania com os princípios de
respeito à diversidade, à pluralidade
e aos direitos humanos.

- Estratégias:
1º) História: leitura e interpretação dos textos
envolvendo os direitos e deveres do cidadão
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brasileiro. Executarão no livro Interdisciplinar, nas
páginas 122 a 124.
2º) Língua Portuguesa: ler, compreender e executar
as atividades referente a organização da
temporalidade e o significado do termo conjugar os
verbos, as questões do livro de Língua Portuguesa,
nas páginas 139 a 141.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não têm
acesso a internet. Oferta de aulas on-line para os
alunos não presenciais. Posteriormente enviarão as
atividades feitas para o whatsapp da professora para
correção. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimento de dúvidas quanto
aos conteúdos apresentados.

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

2h

Análise linguística/
semiótica

(Ortografização)

Forma de composição dos
textos

Adequação do texto às
normas de escrita

(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.

2h
Arte

Artes visuais Processos de criação.

(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de modo
individual, coletivo e colaborativo,
explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.

Instigar a percepção visual da criança acerca de
detalhes, composições, cores, semelhanças e
diferenças.

6ªF 4h

Mundo do trabalho Trabalho e inovação
tecnológica

(EF05GE06) Identificar e comparar
transformações dos meios de
transporte e de comunicação.

- Estratégias:
1º) Geografia: 2ª avaliação referente ao 3º bimestre.
Textos e questões de múltipla escolha. O aluno
deverá marcar um X ou pintar a alternativa correta
no cartão de resposta.
- Recursos: os alunos acessarão a plataforma da
prefeitura para obter as atividades. A mesma estará
disponível na escola, em folhas impressas para os
alunos que não possuem celular/ tablet, ou não têm
acesso a internet. Oferta de aulas on-line para alunos
não presenciais. Posteriormente enviarão as
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atividades feitas para o whatsapp da professora para
correção. Nesse meio tempo, a professora ficará
disponível para esclarecimento de dúvidas quanto
aos conteúdos apresentados.

1h

Inglês Colors Reconhecer as cores em inglês.

Responder perguntas múltipla-escolha sobre o tema
das cores.

Pintar a imagem relacionando cada número a uma
cor em inglês conforme a legenda e descobrir a
figura.

Observações gerais: A professora estará disponível para o atendimento ao público via Whatsapp ou ligação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 12h. com exceção
aos pais ou responsáveis que informaram sobre as dificuldades com a internet ou disponibilidade do celular. Oferta de aulas on-line para os alunos não presenciais, nas
quintas-feiras, das 9h às 12h.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.
INGLÊS: Verificar por meio das devolutivas das atividades propostas e participação, se o aluno assimilou os conteúdos abordados.
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