
  



  

 

 
PLANO DE ENSINO 

5° ANO ALINHADO A BNCC 
 
 

Competências especificas da Avaliação de Matemática 

 Identificar, comparar e ordenar os números naturais; 
 Resolver e elaborar problemas de operações; 
 Associar figuras geométricas; 
 Interpretar leituras de dados em tabelas e gráficos; 
 Associar medidas de grandezas. 

 
Conteúdos 

 Sistema de numeração decimal; 
 Figuras geométricas espaciais; 
 Medidas de comprimento; 
 Tratamento de informações em 

tabelas.  

 

Objeto de conhecimento: Habilidades 
 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de até 
cinco ordens. 

  
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem das centenas 
de milhar com compreensão das principais 
características do sistema de numeração 
decimal. 
 

 
Figuras geométricas espaciais (prismas 
e pirâmides): reconhecimento, 
representações, planificações e 
características. 

 
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a 
suas planificações e analisar, nomear e 
comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e 
espaciais. 
 

 
Medidas de comprimento, área, massa, 
tempo e capacidade: utilização de 
unidades de medida convencionais 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. 
 

 
 



  

 
 

 
Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas. 

 
(EF04MA27) Analisar dados apresentados 
em tabelas simples ou de dupla entrada e em 
gráficos de colunas ou pictóricos, com base 
em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese 
de sua análise. 
 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

 
 Procedimento individuais (cada docente tem suas estratégias). 

 
Avaliação 

Tipos de Avaliação:  

 
Diagnóstica 

 
Sondagem inicial: explorando os 
conhecimentos prévios dos alunos.  
 

 
Formativa 

 
Através da interação e do processo de 
compreensão dos conteúdos explorados. 
 

 
 



 

 
 

Competências especificas da Avaliação de Língua Portuguesa 

 Localizar informações em um texto; 
 Identificar diferentes gêneros textuais; 
 Reconhecer as relações entre partes de um texto. 

  
Conteúdos 

 
1 - Leituras de textos (em diferentes 
gêneros); 
2 - Interpretação de textos; 
3 - Particularidades dos textos. 

 

Explorando as informações implícitas, 
explicitas, os personagens, o tempo, o lugar. 
Sondagem da coerência, a coesão, os 
procedimentos de leituras, apresentação de 
novos léxicos e etc. 
 

Objeto de conhecimento: Habilidades 
 

Compreensão e estratégia de leitura 

 

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

 
 
 
 
Decodificação/Fluência de leitura 

 

(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. 
 

 
 
 
Forma de composição do texto 
 

 

(EF03LP14) Planejar e produzir textos 
injuntivos instrucionais, com a estrutura 
própria desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a serem seguidos) e 
mesclando palavras, imagens e recursos 
gráfico-visuais, considerando a situação 
comunicativa e o tema. 

 

 



 

 
 

 

 

Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica  

 

 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, 
estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, explorando 
rimas, sons e jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros. 
 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto, determinando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e explicando 
o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  
 

 Procedimento individuais (cada docente tem suas estratégias). 
 

Avaliação 
Tipos de Avaliação:  

 
Diagnóstica 

 

Sondagem inicial: explorando os 
conhecimentos prévios dos alunos. 
  

 
Formativa 

 

Através da interação e do processo de 
compreensão dos conteúdos explorados. 
 

 
 


