
Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni

Professores: Rosemeire, Ilza, Madalena. Edinho, Bruna e Cleuza Turmas: 5º ano A, B, C.

Semana de : 08 à  10/09 Quantidade de aulas previstas: 15 horas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª PONTO FACULTATIVO

3ª FERIADO NACIONAL: DIA DA INDEPENDÊNCIA

4ª

1 Língua
Portuguesa

Adequação do texto às normas
de escrita. Forma de
composição dos textos coesão
e articuladores.

(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu
formato, tabelas, diagramas e gráficos em
relatórios de observação e pesquisa, como
forma de apresentação de dados e
informações

Atividade de alternativa sobre
menor e maior.

Recursos: Livro didático,
caderno, lápis e borracha.

2 Matemática Problemas: multiplicação e
divisão de números racionais
cuja representação decimal é
finita por números naturais

(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

Atividade direcionada pelo Livro
didático com a estratégia de
divisão por 10, 100 e por 1.000,
e vídeo explicativo “Divisão por
10, 100 e 1000”

Recursos: Livro didático, vídeo
do Youtube, caderno lápis e
borracha, internet e classroom



1 Geografia Trabalho e inovação
Tecnológica.

Da sedentarização aos
primeiros povos.

(EF05GE05) Identificar e comparar as
mudanças dos tipos de trabalho e
desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, na indústria, no comércio e
nos serviços.

Leitura e atividade do livro
didático.

vídeo sobre o sedentarismo aos
primeiros povos.

Recursos: vídeo, caderno, livro,
lápis e borracha.

1 Educação Física Brincadeira : Pinball (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.

Respeitar as regras

Material: Tampinhas de
garrafa, papelão, copo
descartável, bolinha

5ª

1 Língua
Portuguesa

Produção de texto

Compreensão em leitura

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre
acontecimentos de interesse social, com
base em conhecimentos sobre fatos
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e
digital, respeitando pontos de vista
diferentes.

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender,
com autonomia, notícias, reportagens,
vídeos em vlogs argumentativos, dentre
outros gêneros do campo político-cidadão,
de acordo com as convenções dos gêneros
e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto

Leitura: texto argumentativo e
compreensão.

Recursos: Livro didático,
caderno, lápis e borracha.



1 Matemática Figuras geométricas planas:
características, representações
e ângulos

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados,
vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou
tecnologias digitais.

Atividades direcionadas pelo
livro didático dos conceitos de
figuras geométricas planas:
polígonos, suas características
e seus elementos, e vídeo
explicativo “Geometria para
crianças”

Recursos: Livro didático, vídeo
do Youtube, caderno lápis e
borracha, internet e classroom

2 Ciências Propriedades físicas dos
materiais ciclo hidrológico

Consumo consciente;

Reciclagem

Os 5Rs

(EF05CI05) Construir propostas coletivas
para um consumo mais consciente e criar
soluções tecnológicas para o descarte
adequado e a reutilização ou reciclagem de
materiais consumidos na escola e/ou na
vida cotidiana

Atividade complementar sobre o
lixo produzido pela sociedade.

Produzindo um texto “De olho
no lixo” e cartaz sobre  “como
diminuir o problema do lixo na
sociedade atual”

Recursos: lápis, borracha,
revistas, cartolina/sulfite, lápis
de cor e borracha.

1 Artes atividade de colagem inspirada
nos trabalhos da Rosana
Paulino

(EF05AR05) Experimentar a criação em artes
visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.

(EF05AR07) Investigar e reconhecer espaços
(museus, galerias, instituições, feiras, casas de
cultura etc.) e profissionais do sistema das artes
visuais (artistas, artesãos, curadores etc.) no
contexto brasileiro e de outros países.

iremos desenvolver a técnica de
colagem no caderno biombo,
nos inspirando no trabalho da
artista escolhida. Teste de
materiais e composição, recorte
de revista, pedaços de papel,
cola e tesoura.



6ª

2 Língua
Portuguesa

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.

Continuação da compreensão
do texto argumentativo.

Recursos: Livro didático,
caderno, lápis e borracha.

2 Matemática Figuras geométricas planas:
características, representações
e ângulos

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados,
vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou
tecnologias digitais.

Atividades direcionadas pelo
livro didático do conceito:
polígonos e seus ângulos e
vídeo explicativo “Ângulo”

Recursos: Livro didático, vídeo
do Youtube, caderno lápis e
borracha, internet e classroom

1 Arte compartilhar os trabalhos  e
experiências

(EF05AR06) Dialogar sobre a sua criação, as dos
colegas e a de diferentes artistas, para alcançar
sentidos plurais.

pelo google sala de aula

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a
consistência dos acertos e dos erros nas questões de alternativas, e a coerência e coesão nas respostas dissertativas, além do comprometimento das
devolutivas na sala virtual.


