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Escola: Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Professores: Jussara, Alesandra, Andréa, Rutemberg, Rita e Penha. Turmas: 5os Anos A, B e C – Semana 25 

Semana de: 08 a 10 de setembro/ 2021 

Quantidade de aulas previstas: 3 aulas de Português, 5 aulas 

de Matemática, 1 aula de História, 1 aula de Geografia, 2 aulas 

de Ciências, 1 aula de Educação Física, 2 aulas de Arte e 1 aula 

de Inglês. 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 

Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª Ponte Ponte Ponte Ponte Ponte 

3ª 
Feriado 

Nacional 
Feriado Nacional Feriado Nacional Feriado Nacional Feriado Nacional 

4ª 

 

 

1 aula de 

História 

 

1 aula de 

Geografia 

 

 

Povos e culturas: 

Meu lugar no 

mundo 

 

Representação 

do pensamento 

espacial 

 

Independência do Brasil 

Direitos humanos 

 

Migrações no território 

brasileiro 

 

Uso do dicionário 

(EF05HI05) Associar o conceito de 
cidadania à conquista de direitos dos 
povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista 
histórica. 
 
(EF05GE09) Estabelecer conexões e 
hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e 
representações gráficas. 
 

 

Aula expositiva online e 

presencial;  

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Uso do livro didático; 

Uso de atividade impressa; 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

1 aula de 

Português 

 

 

1 aula de 

Matemática 

 

1 aula de 

Arte 

 

Leitura  

Escrita 

Oralidade  

Análise 

linguística 

 

Números e 

operações 

Espaço e forma 

 

Artes Visuais 

 

Inglês  

 

Sinônimos 

Verbo 

Leitura e interpretação de 

texto 

 

Operações do campo 

multiplicativo 

Malha quadriculada 

Área 

 

Desenho cego 

 

Preposições 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão 
global. 
 
(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. 
 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para 
esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 
 
(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, 
na escrita e nominal Pronomes 
Conjunções e na oralidade, os verbos 
em concordância com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração. 
 
(EF05LP22) Ler e compreender 
verbetes de dicionário, identificando a 

Uso do dicionário; 

Leitura compartilhada; 

Promoção de debates; 

Análise de registros históricos e 

geográficos; 

Análise de malha quadriculada; 

Identificação de áreas 

considerando polígonos; 

Solicitação de registros 

fotográficos e audiovisuais; 

Requisição de revisão de 

tarefas. 

 

Fazer a leitura do texto, 

observar a imagem e desenhar 

com os olhos vendados, em 

seguida pintar (WhatsApp, You 

Tube e plataforma Prescom).   

 

Aula online e presencial, 

WhatsApp, caderno e grupo da 

sala. 
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estrutura, as informações gramaticais 
(significado de abreviaturas) e as 
informações semânticas. 
 
(EF05MA08) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação e divisão 
com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é 
finita (com multiplicador natural e divisor 
natural e diferente de zero), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
(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. 
 
(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. 
 
Uso correto das preposições.  
 

 

5ª 

 
 

Vida e evolução 

 

Corpo humano (Ideias e 

ideais de beleza) 
(EF06CI05) Explicar a organização 
básica das células e seu papel como 

Aula expositiva online;  
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2 aulas de 

Ciências 

 

1 aula de 

Português 

 

2 aulas de 

Matemática 

 

Leitura  

Escrita 

Oralidade  

Análise 

linguística 

 

Números e 

operações 

 

 

Uso do dicionário 

Sinônimos e antônimos 

Verbo 

 

Situações-problema  

unidade estrutural e funcional dos seres 
vivos. 
 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras 
ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase 
ou do texto. 
 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para 
esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 
 
(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
 
(EF05LP22) Ler e compreender 
verbetes de dicionário, identificando a 
estrutura, as informações gramaticais 
(significado de abreviaturas) e as 
informações semânticas. 
 
(EF05MA08) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação e divisão 
com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é 
finita (com multiplicador natural e divisor 
natural e diferente de zero), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

Envio de arquivos em PDF 

pelos aplicativos WhatsApp, 

Padlet e Plataforma Prescom; 

Chamadas de vídeo em grupo; 

Uso do livro didático; 

Leitura compartilhada; 

Uso do dicionário; 

Verificação de figuras e 

cruzadinha; 

Solicitação de registros 

audiovisuais e fotográficos, 

Requisição de revisão de 

tarefas. 
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6ª 

 

 

1 aula de 

Educação 

Física 

 

1 aula de 

Arte 

 

1 aula de 

Português 

 

2 aulas de 

Matemática 

Educação Física  

 

Artes Visuais 

 

Leitura  

Escrita 

Oralidade  

 

Números e 

operações 

Tratamento da 

informação 

 

 

 

 

Brincadeiras e jogos 

 

Desenho cego 

 

Texto teatral 

Leitura 

 

Operações do campo 

multiplicativo 

Situações-problema 

Tabela 

(EF35EF04) Recriar, individual e 
coletivamente, 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. 
 
 
(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. 
 
 
(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra com 
tom de voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 
 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
 

 

Aplicativos de mensagens e 

textos em PDF e Word, como 

chamadas de vídeo pelo 

aplicativo Google Meet. 

Avaliações através de 

questões, debates e pesquisas. 

 

 

Fazer a leitura do texto, 

observar a imagem e desenhar 

com os olhos vendados, em 

seguida pintar (WhatsApp, You 

Tube e plataforma Prescom).   

 

 

Aula expositiva online; 

Chamadas de vídeo em grupo; 

Leitura compartilhada; 

Requisição de preenchimento 

de lacunas numéricas 

considerando fatores; 
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(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras 
ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase 
ou do texto. 
 
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de 
textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-
pontos e reconhecer, na leitura de 
textos, o efeito de sentido que decorre 
do uso de reticências, aspas, 
parênteses. 
 
(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se 
for o caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto. 
 
(EF35LP24) Identificar funções do texto 
dramático (escrito para ser encenado) e 
sua organização por meio de diálogos 
entre personagens e marcadores das 
falas das personagens e de cena. 
 
(EF35LP26) Ler e compreender, com 
certa autonomia, narrativas ficcionais 
que apresentem cenários e 
personagens, observando os elementos 
da estrutura narrativa: enredo, tempo, 
espaço, personagens, narrador e a 
construção do discurso indireto e 
discurso direto. 
 

Análise de tabela; 

Solicitação de registros 

audiovisuais e fotográficos, 

Requisição de revisão de 

tarefas. 
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(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista 
com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas em 
primeira e terceira pessoas. 
 
(EF05MA08) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação e divisão 
com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é 
finita (com multiplicador natural e divisor 
natural e diferente de zero), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
(EF05MA11) Resolver e elaborar 
problemas cuja conversão em sentença 
matemática seja uma igualdade com 
uma operação em que um dos termos é 
desconhecido. 
 
(EF05MA24) Interpretar dados 
estatísticos apresentados em textos, 
tabelas e gráficos (colunas ou linhas) ... 
 

Avaliação da semana: Processual, formativa e contínua em todos os aspectos que competem aos conteúdos abordados. 

Atividades de apoio escolar aos alunos com dificuldades consideráveis de aprendizagem permanecem sendo disponibilizados na aba 

Segue da plataforma Prescom. Quanto às atividades adaptadas, tais continuam sendo produzidas e executadas segundo orientação 

do NEE, com atendimentos individuais e coletivos (chamadas de vídeo) promovidos pelos professores titulares e auxiliares. 
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Horário presencial dos especialistas  

 

ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS 

SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

 

 

5º A 

5º B 

5º C 

 

5º A 

5º B 

5º C 

 5º A 

5º B 

5º C 

  5º A 

5º B 

5º C 

 5º A 

5º B 

 

 5º C   

 


