
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA

PROFESSORES: Erica (titular); Diogo (Educação Física); Elaine (Arte); Jéssica (Inglês) TURMA: 5º ANO A
Semana 26:  de 13 a 17 de setembro Quantidade de aulas previstas: 25h

DURAÇÃO
AULA/HORA

DISCIPLINA
PRÁTICAS

DE LINGUAGEM/
ÁREA

OBJETO DE
CONHECIMENTO/

CONTEÚDO

HABILIDADES ESTRATÉGIAS E RECURSOS

2ªF 5h

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Decodificação/Fluên
cia de leitura

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente
e, em seguida, em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível de textualidade
adequado.

- Estratégias: Avaliação de Língua
Portuguesa: ler atenciosamente os
enunciados, pequenos textos e tirinhas para
responder. São questões de múltipla escolha,
no qual o aluno deverá preencher o cartão de
respostas

- 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. Posteriormente enviarão o cartão de
resposta devidamente preenchido para o
whatsapp da professora para correção. Nesse
meio tempo, a professora ficará disponível
para esclarecimento de dúvidas quanto aos
conteúdos apresentados.

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em
textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos
textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou
expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um
texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.

Leitura de imagens
em narrativas visuais

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
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palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de
balões, de letras, onomatopeias).

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Produção de textos
(escrita compartilhada

e autônoma)

Construção do
sistema alfabético/

Convenções da
escrita

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do discurso direto,
quando for o caso.

Construção do
sistema alfabético/
Estabelecimento de
relações anafóricas
na referenciação e

construção da coesão

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto,
recursos de referenciação (por substituição lexical
ou por pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos), vocabulário apropriado ao
gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de relações de sentido
(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.

Planejamento de
texto/

Progressão temática
e paragrafação

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com as características
do gênero textual.

3ªF 3h

Matéria e energia

Propriedades físicas
dos materiais

Ciclo hidrológico
Consumo consciente

Reciclagem

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as
mudanças de estado físico da água para explicar o
ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia
elétrica, no provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

- Estratégias: Avaliação de Ciências: ler
atenciosamente os enunciados, pequenos
textos e observação das imagens para
responder. São questões de múltipla escolha,
no qual o aluno deverá preencher o cartão de
respostas.
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- 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. Posteriormente enviarão o cartão de
resposta devidamente preenchido para o
whatsapp da professora para correção. Nesse
meio tempo, a professora ficará disponível
para esclarecimento de dúvidas quanto aos
conteúdos apresentados.

(EF05CI03) Selecionar argumentos que
justifiquem a importância da cobertura vegetal
para a manutenção do ciclo da água, a conservação
dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar
atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água
e de outros materiais nas atividades cotidianas para
discutir e propor formas sustentáveis de utilização
desses recursos.

2h

Educação Física
Jogos e brincadeiras

Brincadeiras
motoras e circuitos

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los,
valorizando a importância desse patrimônio
histórico cultural. 
(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. 
(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. 

1º Momento: Alongar como enviado em
aulas anteriores, construção, prática do
brincadeira/ circuito

2º Momento. Registrar a atividade através de
fotos ou pequeno vídeos e enviar no e-mail
do professor:
diogomacieldasilva@outlook.com

4ªF 5h
Números

Representação
fracionária dos

números racionais:

(EF05MA03) Identificar e representar frações
(menores e maiores que a unidade), associando-as

- Estratégias: Avaliação de Matemática: ler
atenciosamente os enunciados, pequenos
textos e gráficos para responder. São
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reconhecimento,
significados, leitura
e representação na

reta numérica

ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de
um todo, utilizando a reta numérica como recurso.

questões de múltipla escolha, no qual o
aluno deverá preencher o cartão de respostas

- 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. Posteriormente enviarão o cartão de
resposta devidamente preenchido para o
whatsapp da professora para correção. Nesse
meio tempo, a professora ficará disponível
para esclarecimento de dúvidas quanto aos
conteúdos apresentados.

Comparação e
ordenação de

números racionais na
representação
decimal e na
fracionária

utilizando a noção de
equivalência

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

Problemas: adição e
subtração de

números naturais e
números racionais
cuja representação

decimal é finita

(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.

Álgebra

Grandezas
diretamente

proporcionais
Problemas

envolvendo a
partição de um todo

em duas partes
proporcionais

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam
variação de proporcionalidade direta entre duas
grandezas, para associar a quantidade de um
produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala
em mapas, entre outros.

Propriedades da
igualdade e noção de

equivalência

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja
conversão em sentença matemática seja uma
igualdade com uma operação em que um dos
termos é desconhecido.
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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.

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.

5ªF 3h

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: Avaliação de História: ler
atenciosamente os enunciados, pequenos
textos e tirinhas para responder. São questões
de múltipla escolha, no qual o aluno deverá
preencher o cartão de respostas

- 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

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à
conquista de direitos dos povos e das sociedades,
compreendendo-o como conquista histórica.
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possuem celular/ tablet, ou não têm acesso a
internet. Posteriormente enviarão o cartão de
resposta devidamente preenchido para o
whatsapp da professora para correção. Nesse
meio tempo, a professora ficará disponível
para esclarecimento de dúvidas quanto aos
conteúdos apresentados.

2h

Arte
Teatro Contextos e práticas.

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas
distintas de manifestações do teatro presentes em
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir
histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório ficcional.

Selecionar temas que instiguem a criação do
aluno em vista de um progresso na aquisição
e domínio da linguagem teatral.

6ªF 1h
Natureza, ambiente e
qualidade de vida

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.).

- Estratégias:
1º) Geografia: leitura dos textos, imagens e
responder as questões, no livro
Interdisciplinar, página 233 referente a
definição de qualidade ambiental.

2º) Matemática: leitura e resolução das
situações problema envolvendo os números
racionais – números decimais.

3º) Língua Portuguesa: copiar e resolver no
caderno. Assunto: O que são verbos? Como
identificar os verbos? E tempos verbais –
presente, passado e futuro.

- Recursos: os alunos acessarão a plataforma
da prefeitura para obter as atividades. A

1h

Números

Representação
fracionária dos

números racionais:
reconhecimento,

significados, leitura
e representação na

reta numérica

(EF05MA03) Identificar e representar frações
(menores e maiores que a unidade), associando-as
ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de
um todo, utilizando a reta numérica como recurso.

2h
Análise linguística/

semiótica
(Ortografização)

Morfologia
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mesma estará disponível na escola, em
folhas impressas para os alunos que não
possuem celular/ tablet, ou não tem acesso a
internet. Oferta de aulas on-line.
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.

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente,
passado e futuro em tempos verbais do modo
indicativo.

1h

Inglês Numbers and
Colors Relembrar os números e as cores em inglês

Pintar os quadrados da figura seguindo a
legenda em inglês de uma cor para cada
número e descobrir qual a figura
representada.

Observações gerais: Ensino híbrido. A professora estará disponível para o atendimento ao público via Whatsapp ou ligação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às
12h. Oferta de aulas on-line, nas quintas e sextas-feiras, das 9h às 12h, para os alunos não presenciais e aulas de apoio on-line, nas quartas e quintas-feiras, das 13h às 15h.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
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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