
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR 
Professora: Tatiane Cardeliquio Turma 1 ano A
Semana de: 21 a 25 de  Setembro de 2020 Quantidade de aulas previstas: 25 horas aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de 

linguagem/área

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

5 aulas
(Português) 

Análise 
semiótica de 
alfabetização 

Construção do sistema 
alfabético de escrita

(EF01LP09) Comparar palavras 
identificando semelhanças e 
diferenças entre sons e sílabas 
iniciais. 

Livro didático Apis 
Página( 103 e 104)
Trabalhando com a letra F
Internet/WhatsApp 
Aula assíncrona 

3ª

4 aulas
(Português) 

Leitura/escuta 
compartilhada 
e autônoma 

Estratégias de leitura (EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

Livro didático Apis 
Página(112)
Trabalhando com as letras F e V
Internet/WhatsApp 
Aula assíncrona 

1 aula (Inglês)

- Fruits: apple, banana, 
orange, pear, watermelon, 
lemon, grapes, mango, ...

- Saber falar, escrever, pintar de forma 
correta as frutas;
- Associá-las e traduzir 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.

4ª Terra e 
Universo 

Escalas de tempo (EF01CI05)Identificar e nomear 
diferentes escalas de tempo: os 

Livro didático Apis Interdisciplinar 
Paginas (59 e 60)
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5aulas
(Interdisciplina
r) 

períodos diários(manhã , Tarde, 
noite) e a sucessão dos dias , 
semanas, meses e anos. 

Internet/ WhatsApp individual (aula 
assíncrona.

5ª

3 aulas
(Matemática) Probabilidade e 

Estatística 
Geometria (EF01MA14) Identificar e nomear 

figuras planas(círculo,  quadrado, 
retângulo  e triângulo)

Atividade de matemática l
Livro página (88)  trabalhando com 
figuras geométricas 
(Aula síncrona)

2 aulas Arte Teatro Processos de criação

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz 
de conta, ressignificando objetos e fatos 
e experimentando-se no lugar do outro, 
ao compor e encenar acontecimentos 
cênicos, por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, de 
forma intencional e reflexiva.  

6ª

1aula
(Português)

2aulas
(Matemática)

Leitura 
compartilhada 
Números 
Gráfico 

Estratégias de leitura
Leitura e escrita e 
comparação  de 
números naturais (até 
100)
Reta numérica 
Leitura de tabelas e 
gráficos.

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.
(EF01MA05) Comparar números 
naturais de ate duas ordens em 
situação cotidiana com e sem 
suporte de reta numérica.
(EF01MA21) Ler dados  expressos 
em tabelas e em gráficos de colunas 
simples. 

Livro Ápis Língua Portuguesa ( pagina 
121)trabalhando com a letra C.  (Aula 
síncrona)
Internet/WhatsApp Atividade de 
matemática páginas (97 e 104)
Números e gráfico.
(Aula assíncrona)

2aulas
(Educação 

Educação física Ginástica (EF12EF07) Experimentar, fruir e 
identificar diferentes elementos básicos 
da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, 

Os alunos irão realizar movimentos de 
ginástica geral em habilidades de rolar 
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Física) rotações, acrobacias, com e sem 
materiais) e da ginástica geral, de 
forma individual e em pequenos 
grupos, adotando procedimentos de 
segurança.

direcionadas as técnicas de rolamento 
frontal e posterior.

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 .(1aula por semana)
Vídeo aula em tempo real por chamada de vídeo nível 3 
(2 aulas por semana)
Realizo o plantão de dúvidas até as 17h sempre que 
necessário 
Realizo as correções online e via WhatsApp por fotos ou 
áudios. 

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

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. 


