
AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 
PLANEJAMENTO ATE 5º ANO 

 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

1 – Leitura 
2- Oralidade 
3- escrita/produção e 
reescrita de texto 
4 – Analise linguística 

1.1 Leitura com fluência entonação e ritmo; 
1.2 Ideias principais; 
1.3 Marcas linguísticas: pontuação, pronomes 
e elementos; 
2.1 interações orais; 
2.2 Produção oral; 
2.3 Variedades linguísticas; 
2.4 Vocabulário adequado; 
3.1 Quanto ao gênero e a situação; 

3.2 Adequação a variedade linguística 

selecionada; 
3.3 Emprego de verbos concordância verbal, 
paragrafação; 
3.4 Emprego do discurso direto e indireto; 
3.4 Emprego adequado a letra maiúscula; 
4.1 Relação entre fonemas e grafemas; 
4.2 Compreensão das grafias das palavras; 
4.3 Uso do dicionário; 

www.azinteligencia.com.br 

www.mariamontessori.com.br 

www.estudamos.com.br 

www.duendes.com.br 

www.atividadesparaprofessores.com.br 

www.profcarol.org.br 

www.turmadosaci.com.br 

www.escolagames.com.br 

https://www.priberam.pt/DLPO/ (Pesquisa no 

dicionário virtual) 

http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/historias/ 

http://www.sol.eti.br 

http://www.divertudo.com.br/semplugin/concha.html 

www.atividadeseducativas.com.b 

http://www.gramaticaonline.com.br (uso dos 
porquês ...) 

http://www.azinteligencia.com.br/
http://www.mariamontessori.com.br/
http://www.estudamos.com.br/
http://www.duendes.com.br/
http://www.atividadesparaprofessores.com.br/
http://www.profcarol.org.br/
http://www.turmadosaci.com.br/
http://www.escolagames.com.br/
https://www.priberam.pt/DLPO/
http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/historias/
http://www.sol.eti.br/
http://www.divertudo.com.br/semplugin/concha.html
http://www.atividadeseducativas.com.b/
http://www.gramaticaonline.com.br/


MATEMÁTICA 5º ANO 

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Números e operações * Sistema de numeração decimal; 

* Valor posicional; 

* Operações (adição, subtração, multiplicação e 

divisão); 

* Tabuada até o 10; 

* Resolução de situações problemas; 

* Frações; 

www.interdidactica.eu 

 
www.escolagames.com.br 

* Dividindo a Pizza; 

* Tabuada do Dino; 

professoracarol.org 

geegoinfo.blogspot.com.br 

* 5º Ano> frações 

escolareinaldoarrosi.blogspot.com.br 

sites.google.com/site/escolamunicipalernestogeis 

el/matematica/matematica 

escolabritannica.com.br 

infofranciscozilli.blogspot.com.br 

http://www.ludicas.com.br/logica/problemas/ 

http://www.smartkids.com.br/jogo/matematica- 
jogo-da-multiplicacao 
 
https://sites.google.com/site/escolamariafanny/ho 

me/5o-ano-a 

 
http://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas 

-na-piscina/ 

 
http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi- 

Geometria * Linhas e retas; 

* Sólidos geométricos e figuras planas; 

* Simetria; 

Medidas * Tempo; 

* Valor; 

* Comprimento (perímetro e área); 

* Massa; 

* Capacidade e volume; 

Tratamento de informações * Construção de tabelas e gráficos; 

* Leitura e interpretação de gráficos; 

http://www.interdidactica.eu/
http://www.escolagames.com.br/
http://www.ludicas.com.br/logica/problemas/
http://www.smartkids.com.br/jogo/matematica-jogo-da-multiplicacao
http://www.smartkids.com.br/jogo/matematica-jogo-da-multiplicacao
https://sites.google.com/site/escolamariafanny/home/5o-ano-a
https://sites.google.com/site/escolamariafanny/home/5o-ano-a
http://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-piscina/
http://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-piscina/
http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?201_caixa.swf


jogo.shtml?201_caixa.swf 
 

www.cyberkidz.es 
 

 
 

Gcompris> Atividades de Matemática 

 
TuxMath 

 

 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com (Planejamento Virtual:  Ambiente Tecnológico Educacional) 
 

 
 
 

AMBIENTE TECNOLÓGICO EDUCACIONAL 
 

 
 

Orientar e direcionar o acesso das informações seguras pela rede de alcance mundial evitando a exposição das redes sociais, sites desconhecidos e 

conversas com pessoas estranhas. 

Conscientizar os alunos sobre os cuidados com o uso da internet no mundo virtual alertando também sobre os perigos da web. 

Orientar quanto ao tempo limite para o uso das tecnologias no seu dia a dia,  alertando em relação ao uso excessivo. 

Analisar  várias  fontes  para  a  pesquisa  de  um  conteúdo  a  fim  de  julgar  a  veracidade  das  informações disponíveis online. 

 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes 
https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/ 

 

 
 
 

Obs. Este planejamento está em construção com atividades diversas encontradas no sistema linux educacional e virtual, vamos priorizar as 

atividades propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os conteúdos de cada ano verificando-os 

nas atividades desenvolvidas pelos alunos. 

 

Construção do planejamento: Professores do Ambiente Tecnológico Educacional                     

                         Coordenadora do Núcleo Tecnológico Educacional 

Vilma Helena 

  2017 
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http://www.cyberkidz.es/
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