
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Municipal Manoel Baptista da Silva

Professora: Sueli/Eduardo/ Itamilias /Cleusa Turmas:  ano B

Semana de: 31 de agosto  a 04 de setembro de 2020 Quantidade de aulas previstas: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª
5/aula Leitura/escuta

(compartilhada  e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF04MA10)  Ler  e  compreender,  com
autonomia,  cartas  pessoais  de
reclamação,  dentre  outros  gêneros  do
campo da vida cotidiana, de acordo com
as  convenções  do  gênero  carta  e
considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto/finalidade do texto.

No Livro Língua Portuguesa página 116,117.

Gênero textual: Carta Pessoal

3ª

2/aula

3/aula

Leitura/escuta
(compartilhada  e
autônoma)

Números 

Estratégia de leitura
Problemas  envolvendo
diferentes  significados
da  multiplicação  e  da
divisão:  adição  de
parcelas  iguais,
configuração  retangular,
proporcionalidade,
repartição  equitativa  e
medida

(EF35LP06)  Recuperar  relações  entre
partes  de  um  texto,  identificando
substituições  lexicais  (de  substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes  anafóricos-pessoais,
possessivos,  demonstrativos)  que
contribuem para a continuidade do texto
(EF04MA06)  Resolver  e  elaborar
problemas  envolvendo  diferentes
significados da multiplicação (adição de
parcelas iguais,  organização retangular
e  proporcionalidade),  utilizando
estratégias  diversas,  como cálculo  por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

No  Livro  Língua  Portuguesa  página  118.
Interpretação do texto,  recuperando relações
entre  partes  do  texto,  identificando
substituições  pronominais  que  contribuem
para sua continuidade. 

No Livro de Matemática páginas 70,71
Resolução das atividades

4ª Matéria e energia 
Misturas  transformações
reversíveis  e  não

(EF04CI01) Identificar misturas na vida
diária, com base em suas propriedades

No Livro de Matemática páginas 72
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2/aula
1/aula
1/aula
1/aula

Conexões  e
escalas
Transformações  e
trajetórias
permanências  nas
dos  grupos
humanos
Números 

reversíveis
Relação campo e cidade
A  ação  das  pessoas,
grupos  sociais  e
comunidade no tempo e
no  espaço:  nomadismo,
agricultura,  escrita,
navegações,  indústria,
entre outras. 
Composição  e
decomposição  de  um
número  natural  de  até
cinco  ordens,  por  meio
de  adições  e
multiplicações  por
potencias de 10.

físicas  observáveis,  reconhecendo  sua
composição. 
(EF04GE04)  Reconhecer
especificidades  e  analisar  a
interdependência  do  campo  e  da
cidade,  considerando  fluxos
econômicos, de informações, de ideias
e de pessoas.
(EF04HI01) Reconhecer a história como
resultado  da  ação  do  ser  humano  no
tempo  e  no  espaço,  com  base  na
identificação  de  mudanças  e
permanências ao longo do tempo.
(EF04MA02)  Mostrar,  por
decomposição e composição, que todo
número  natural  pode  ser  escrito  por
meio  de  adições  e  multiplicações  por
potencias de dez, para compreender o
sistema  de  numeração  decimal  e
desenvolver estratégias de calculo.

Ler  e  analisar  a  estratégia  registrada  no
quadro 
No  livro  Interdisciplinar  páginas  146,  147  e
148. 

5ª

02 aulas 
de Ed. 
Fisica

02 aulas 
de Artes

Educação física

Artes 

Inglês

Brincadeiras  e  jogos
populares  do  brasil  e  do
mundo

Elementos  da Linguagem
Arte e tecnologia

- ANIMALS

(EF12EF01)  Experimentar,  fruir  e
recriar  diferentes  brincadeiras  e  jogos
da  cultura  popular  presentes  no
contexto  comunitário  e  regional,
reconhecimento  e  respeitando  as
diferenças individuais  de desempenho
dos colegas.

(EF15AR10)  Experimentar  diferentes
formas  de  orientação  no  espaço
(deslocamentos,  planos,  direções,
caminhos etc.) e ritmos de movimento
(EF15AE26)  Explorar  diferentes
tecnologias  e  recursos  digitais
(multimeios,  animações,  jogos

Exposições de vídeos e áudio explicativos das
atividades Estímulo e postural corporal
Material  reciclável  e alternativos como bolas,
cordas ....

Ver o vídeo explicativo. Livro didático de arte
pág. 60 e 61. https://www.youtube.com/watch?
v=l2viAKycJqI  Som,  Internet,  Celular,
Youtube,  Livro,  Tv,  Canetinha,  giz,  Lápis  de
cor, tinta, tesoura, cola.

https://www.youtube.com/watch?v=l2viAKycJqI
https://www.youtube.com/watch?v=l2viAKycJqI
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01 aula de
Inglês

eletrônicos,  gravações  em  áudio  e
vídeo,  fotografia,  softwares  etc.)  nos
processos de criação artística

-  SABER  FALAR,  ESCREVER  DE
FORMA  CORRETA  OS  NOMES  DE
VÁRIOS  ANIMAIS;  -  SABER
IDENFICAR QUAIS ANIMAIS SÃO DE
CASA  (PETS),  FAZENDA  E
ZOOLÓGICO.

-  ATIVIDADES  DIVERSIFICADAS  COM
IMAGEM  DA  PALAVRA  ESCRITA  EM
INGLÊS; - INTERNET (LINKS DE VIDEOS); -
WHATSAPP COM AULAS ON LINE.

6ª
5/aula

Grandezas  e
medidas 

Medidas de tempo e de
capacidade 

(EF04MA22) Ler e registrar informações
envolvendo  unidades  de  medidas  de
comprimento e de tempos.

Livro de matemática páginas 73 e 74

Avaliação da semana: A avaliação será por meio de leitura em áudio ou vídeo, participação e observação das respostas enviadas professora.


