
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR 
Professora: Tatiane Cardeliquio Turma 1 ano A
Semana de:  7 a 11 de Setembro de 2020 Quantidade de aulas previstas: 25 horas aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de 

linguagem/áre
a

Objetos de 
conhecimento/conteú

do
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª
Feriado 

Feriado (Feriado  Dia da 
Independência do 
Brasil)

Feriado Feriado

3ª

4 aulas
(Português)

Escrita 
compartilhada 
e autônoma 

Produção de textos 

(EF01LP22) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor,  diagramas,  
entrevistas,  curiosidades,  dentre outros 
gêneros do campo investigação ,digitais 
ou impressos, considerando a finalidade 
do texto.

 Livro didático Apis 
Páginas (88 , 89 e 90) confecção do 
tangran
Aula síncrona a por vídeo chamada em 
WhatsApp. 

1 aula
Inglês Inglês

- Numbers: 1 to 10 - Saber reconhecer os números na forma 
numérica e escrita em inglês e associá-los ao 
seu idioma materno.

- Atividades diversificadas com a imagem da 
palavra escrita em inglês;
- Exercício de fixação do conteúdo dado em 
sala de aula on line  (via whatsapp);
- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação;
- Internet (links de vídeos);
- Whatsapp  e e-mail.



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

4ª
5aulas
(Interdisciplin
ar)

Mundo pessoal: 
Meu lugar no 
mundo 

As fases da vida e a 
ideia de temporalidade 
(passado, presente e 
futuro)

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu 
crescimento por meio do registro das 
lembranças particulares ou de 
lembranças de membros da família ou 
de sua comunidade. 

Livro didático Apis Interdisciplinar 
Paginas (52, 53 e 54) De bebê  a adulto- 
 Vamos realizar atividades sobre algumas 
fases de nossas vidas.
(Aula assíncrona)

5ª

3 aulas
(Matemática)

Números 
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e subtração 

(EF01MA08) Resolver e elaborar 
problemas de adição e subtração,  
envolvendo números  de até dois 
algarismos,  com significados de juntar, 
acrescentar,  separar e retirar, com o 
suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias e 
formas de registros pessoais. 

Livro: nosso Livro de matemática 
Páginas:
78 vamos trabalhar com as dúzias. 
Responda as questões da situação 
problema. 
(Aula assíncrona)

2 aulas
(Arte) Teatro Processos de criação

(EF15AR19) Propor improvisações em 
continuidade aos exercícios de 
identificação dos elementos básicos do 
teatro.
(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 
narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

*Viabilizar jogos de improviso, colocando 
o aluno em diversas situações da vida 
cotidiana e/ou de partes de uma história 
dramatizada, propiciando vivenciar um 
problema e buscar soluções por meio da 
criação de cenas, narrativas e 
encenação. Além disso, nos jogos de 
improviso, o aluno pode vivenciar papéis 
em polos opostos de uma relação, por 
exemplo, sendo ora vendedor, ora 
comprador em uma cena.

6ª
1 aula
(Português)

Escrita 
compartilhada 
e autônoma 

Correspondência 
fonema – grafema

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente 
ou por ditado, palavras  e frases de 
forma alfabética usando letras/ grafemas 
que representem fonemas.

Livro Apis Língua portuguesa( pagina  
95 e 96) exercícios 3, 4 e 5  conheça 
alguns traçados da letra T e identifique -
os(aula assíncrona) 
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Internet/WhatsApp 

2aulas
(Matemática) Medidas de 

tempo
Medidas de tempo : 
suas relações e o uso 
do relógio digital

(EF01MA16) Relatar linguagem verbal e 
não verbal sequência de acontecimentos 
relativos a um dia, utilizando quando 
possível,  os horários dos eventos. 
(Ler horas e minutos em um relógio 
digital)

Livro: nosso Livro de matemática pagina: 
(79)
Observando as horas.

2 aulas
(Educação 
Física) Educação física Ginástica

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar 
diferentes elementos básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, com e sem materiais) e da 
ginástica geral, de forma individual e em 
pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias 
para a execução de diferentes elementos 
básicos da ginástica e da ginástica geral.

Os alunos irão realizar movimentos de 
equilíbrio e rolamentos frontais e 
laterais. Em colchonetes, tapetes e 
tatames.

Os alunos irão refletir e demostrar, por 
meio de vídeos vivencia de acrobacias.

Avaliação da semana:
Será  de acordo com a participação do aluno no desenvolvimento e resolução das atividades de acordo com o protocolo dos livros didáticos Apis 
Interdisciplinar e de Língua portuguesa, nosso livro de matemática baseadas nas normas da BNCC e orientações do Instituto Ayrton Senna.

AULAS SÍNCRONAS: o professor fica online no plantão de 
dúvidas no período das 13h as 15h, e realiza os 
atendimentos referente as atividades enviadas para a 
plataforma. 
Vídeo aula em tempo real por chamada de vídeo 
individual aos níveis 1 e 2 .(2 aulas por semana)
Vídeo aula em tempo real por chamada de vídeo nível 3 (1 
aula por semana)

AULAS ASSÍNCRONAS: O 
professor permanece online no 
plantão de dúvidas no período 
das 13h às 15h, e realiza os 
atendimentos referente as 
atividades enviadas para a 
plataforma.
Envio de atividades em PDF sem 

Observações: Procuro estimular os alunos em tempo integral,  
realizando atividades em tempo real  sempre que possível e atendo a 
necessidade individual de cada aluno.
Portanto sempre que necessário estendo os horários de atendimento 
até às 17h. 
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Realizo o plantão de dúvidas até as 17h sempre que 
necessário 
Realizo as correções online e via WhatsApp por fotos ou 
áudios. 

vídeo aula gravada.
Não é necessário o aluno estar 
online neste momento. 
O aluno encaminha as 
devolutivas das atividades para 
correção e intervenção do 
professor sempre que 
necessário.  Os 
encaminhamentos solicito por 
fotos ou áudios via WhatsApp. 
Realizo atendimentos 
individualizados de segunda à 
sexta-feira 


