
 

 

Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida 

Rua Olavo Bilac, 78 - Paraíso do Norte/Pr  

www.escolavicentina.com.br         Aprendendo Sempre!

 

 

 PLANEJAMENTO SEMANAL 

Turma:     5º ano 

 

 

 

 

Segunda-feira   08/02/2021 

Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

Língua 
Portuguesa 

Correção das atividades de fixação sobre      
adjetivos. 
Leitura e interpretação do texto na apostila       
página 08 - 14, através da plataforma iônica. 
Vídeo aula https://youtu.be/1m5jvfXrOOA 
 

Adjetivos Superlativos. 
leitura e interpretação de    
texto. 

Matemática Valor posicional dos números e atividades de       
fixação através da plataforma iônica.. 
Vídeo aula https://youtu.be/sDYoOEmptRM 
 

Valor posicional dos   
números. 

Geografia Apostila página 308 - 314, através da       
plataforma iônica. 
Vídeo aula https://youtu.be/g07YzcM-1Qs 

Planeta Terra , Movimento    
de Rotação e Translação. 

 

Terça-feira   09/02/2021 

Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

Língua 
Portuguesa 

Atividades de fixação no caderno de revisão       
de conteúdo, aula através da plataforma      
iônica. Vídeo aula   
https://youtu.be/SCid-fAKo1Y 

Sílaba Tônica. 

Matemática Atividades de fixação no caderno, através da       
plataforma iônica. Vídeo aula    
https://youtu.be/fotBok55-1g 
 

Escrita por extenso dos    
numerais. 

OPEE Atividades no caderno através da plataforma      
iônica 

Descobrindo a si mesmo. 

http://www.escolavicentina.com.br/
https://youtu.be/1m5jvfXrOOA
https://youtu.be/sDYoOEmptRM
https://youtu.be/g07YzcM-1Qs
https://youtu.be/SCid-fAKo1Y
https://youtu.be/fotBok55-1g


 

 

 

Quarta-feira   10/02/2021 

Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

Língua 
Portuguesa 

Vídeo aula postado através da plataforma      
iônica. 
link: https://youtu.be/Y6inZfA-Viw  
  

Gênero textual - carta 
Interação com a história. 

Arte Atividade na apostila de Arte módulo 1,       
página 9. 
 

Vídeo aula postado na plataforma iônica.      
Link: https://youtu.be/FDBirv-D-dU 

Explorando as percepções   
visuais. Ilusão de óptica;    
Op Art. 

Ensino Religioso Vídeo aula orientada pela plataforma iônica. 

Vídeo aula:https://youtu.be/v7RbMfeZjHk 

Atividade:Copiar no caderno,Efésios 2,14-16 
Fazer uma tirinha de diálogo falando sobre 
“O que é a Paz para você”? 

Oralidade sobre o Lema    
da Campanha da   
Fraternidade com ênfase   
na Paz. 

Educação Física Vídeo aula através da Plataforma Iônica  

https://youtu.be/aHYkxYvOdSY  

Alongamento e prática de    
Ginástica Geral. 

Inglês Vídeo Aula na Plataforma Iônica. Apostila      
páginas 6, 7 e 8. 

Vias de trânsito. 

Quinta-feira   11/02/2021 

Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

Língua 
Portuguesa 

Apostila página 15-17 (exercício 2), através 
da plataforma iônica.  

Tonicidade das palavras. 

Matemática Apostila  página 92 - 96, através da 
plataforma iônica. 

Vídeo aula https://youtu.be/VtYWnk5vIuY 
 

Valor posicional dos   
números e material   
dourado. 

História Apostila página 246 - 251, através da 
plataforma iônica e vídeo aula 

https://youtu.be/oI43lVyl6yk  
 aula  

Povos e culturas . 
Os primeiros  
agrupamentos humanos e   
a formação dos primeiros    
estados. 

https://youtu.be/Y6inZfA-Viw
https://youtu.be/FDBirv-D-dU
https://youtu.be/v7RbMfeZjHk
https://youtu.be/aHYkxYvOdSY
https://youtu.be/VtYWnk5vIuY
https://youtu.be/oI43lVyl6yk


 

 

 

Sexta-feira   12/02/2021 

Disciplina Encaminhamento metodológico Conteúdo 

Língua 
Portuguesa 

Apostila página 17 à 19, através da       
plataforma iônica. 

Regras de acentuação. 

Matemática Apostila página 97 e 98, através da       
plataforma iônica. 

Valor Posicional dos   
números. 

Ciências Apostila página 191 - 196, através da       
plataforma iônica. Vídeo aula    
https://youtu.be/SQSl91k35RY 
 

Alimentação do ser   
humano. 

https://youtu.be/SQSl91k35RY

