
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 
 Escola: Engº.Carlos Rohm Unidade I 
 Professoras: Mirianne, Mara, Eliane, Marina Turma 3ºs anos A, B, C e D 
 Semana de: 28/09 a 02/10 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas semanais 
   

 Duração 
hora/aula 

Disciplina/ 
área 

Práticas de 
Linguagem 

Objetos de 
conhecimento/ 

conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 4 aulas 
 

Língua 
Portuguesa  
 
 
Matemática  

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 
 
 
Números 

Apreciação 
estética/Estilo 
 
Morfologia 
 
Segmentação de 
palavras/Classificaçã
o de palavras por 
número de sílabas 
 
 
 

(EF15LP17) Apreciar poemas 
visuais e concretos, observando 
efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. 
 
EF03LP10) Reconhecer 
prefixos e sufixos produtivos na 
formação de palavras derivadas 
de substantivos, de adjetivos e 
de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e para 
formar novas palavras. 
 
(EF03LP05) Identificar o 
número de sílabas de palavras, 
classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. 
 
(EF03LP01) Ler e escrever 
palavras com correspondências 

 
Língua Portuguesa  
Atividade de recuperação: Leitura 
da cantiga do popular, identificar no 
texto as palavras monossílaba, 
dissílaba, trissílaba e polissílaba.  
Escrever o substantivo derivado e 
primitivo da lista de palavras. 
Completar letra faltante ( M ou N) 
das palavras . 
Observar a imagem e retirar 
substantivos próprios e comuns. 
 
Matemática  
Atividade de recuperação: leitura 
de gráfico em barra e interpretação 
dos dados. 
Completar a tabela de números 
naturais de até duas ordens com 
quantidade correspondente a 
metade, dobro e triplo. 
Resolver operação de multiplicação 
através de desenhos, cálculos 
mentais e operações. 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas – c/qu; 
g/gu; r/rr; s/ss;  o (e não u) e e 
(e não i) em sílaba átona em 
final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). 
 
(EF03MA27) Ler, interpretar e 
comparar dados apresentados 
em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados 
de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e 
menor frequência, apropriando-
se desse tipo de linguagem para 
compreender aspectos da 
realidade sociocultural 
significativos 
 
EF03MA03) Construir e utilizar 
fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo 
mental ou escrito. 
 
 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo 
mental e escrito para resolver 
problemas significativos 
envolvendo adição e subtração 
com números naturais. 

 
RECURSOS: 

 Uso de internet envio das 
atividades pela plataforma 
da rede Municipal  de 
Ribeirão Pires: 

 Aplicativo do whatsApp; 
 Atividade em PDF; 
 Aparelho de celular, 

computador; 
 Caderno, lápis, borracha, 

lápis de cor; 
 Atividades impressas para 

os alunos retirarem na 
escola. 
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 1 aula Inglês 

Vocabulário 
Escrita 

- Oralidade 
- Escrita 
- Revisão dos 
vocabulários 
aprendidos na 
primeira parte do 3º 
Bimestre: fruits, 
vegetables e food. 
 

Aprender a falar e escrever as 
palavras aprendidas nos 
vocabulários aprendidos, e 
saber usá-las conforme 
instruções passadas; 
- Aprender a associar as 
palavras aprendidas com o 
idioma materno 

- Atividades avaliativas 
diversificadas com o uso de 
imagens e as palavras escritas 
junto com a tradução; 
 

3ª 3 aulas 
 

Língua 
Portuguesa  
 

 
 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 
 
 
 

 
 
 
Decodificação/ 
Fluência de leitura 
 
 
Compreensão 
 
 
Construção do 
sistema alfabético e 
da ortografia 
 
 
 
 

 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível 
de textualidade adequado. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
 
(EF03LP01) Ler e escrever 
palavras com correspondências 
regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas – c/qu; 
g/gu; r/rr; s/ss;  o (e não u) e e 
(e não i) em sílaba átona em 
final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). 

 
Língua Portuguesa  
Os alunos irão assistir o vídeo da 
história da árvore generosa,link  
https://youtu.be/wKkfEIMGsSQ  
Em seguida irão responder as 
questões sobre a história e 
completar frases com banco de 
palavras sobre a história. 
Depois irão organizar palavras wir 
estão com as sílabas fora de 
ordem e escrever corretamente.  
 
 
RECURSOS: 

 Uso de internet; 
 Plataforma da educação da 

rede Municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

 Aplicativo do whatsApp; 
 Atividades em PDF; 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
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borracha, lápis de cor;  
 Atividades impressas para 

os alunos retirarem na 
escola. 

 
 

2 aulas Matemática 
 

Números  
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 
configuração 
retangular, repartição 
em partes iguais e 
medida 
 
 
 
 

(EF03MA07) Resolver e 
elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 
10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo 
e registros. 

Matemática  
Atividade com sequência da 
história da árvore generosa. 
Resolver situação problema com 
as operações de adição, subtração 
e multiplicação.  
 
RECURSOS: 

 Uso de internet,  
 Plataforma da educação da 

rede Municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

 Aplicativo do whatsApp; 
 Atividades em PDF; 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha, lápis de cor; 

 Atividades impressas para 
os alunos retirarem na 
escola. 

  

4º 5 aulas 
 
Matemática 
 

 
 
Números  
 

 
Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números naturais de 

 
(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de 
até a ordem de unidade de 
milhar, estabelecendo relações 

 
Situação problema de adição e 
multiplicação envolvendo a 
quantidade de dúzia e meia dúzia, 
representar a quantidade através 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

quatro ordens 
 
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 
configuração 
retangular, repartição 
em partes iguais e 
medida 
 
 
 

entre os registros numéricos e 
em língua materna. 
 
(EF03MA07) Resolver e 
elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 
10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo 
e registros. 
 
 

de desenhos e cálculos mentais ou 
operações.  
RECURSOS: 

 Uso de internet; 
 Plataforma da educação da 

rede Municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

 Aplicativo do whatsApp; 
 Atividades em PDF; 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha, lápis de cor;  

 Atividades impressas para 
os alunos retirarem na 
escola. 

 

5ª 3 aulas 
 

Matemática  
 
 

Números Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números naturais de 
quatro ordens. 

(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de 
até a ordem de unidade de 
milhar, estabelecendo relações 
entre os registros numéricos e 
em língua materna. 
 
 

Apresentação do conteúdo dos 
números ordinais com texto 
informativo e vídeo do You tube 
pelo  
Link https://youtu.be/fvtjQLkufoE 
Leitura feita pelos alunos da tabela 
dos números ordinais. Em seguida 
atividades com questões sobre o 
conteúdo apresentado e situações 
problemas no arquivo em PDF e no 
livro didático de Matemática 
páginas 90 a 92 
 
RECURSOS: 

 Uso de internet; 
  Plataforma da educação da 
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rede Municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

 Aplicativo do whatsApp; 
 Atividades em PDF, livro 

didático. 
 Vídeo  explicativo da 

atividade; 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha, lápis de cor;  

 Livro didático de Matemática 
paginas 90 a 92; 

 Atividades impressas para 
os alunos retirarem na 
escola. 

 

5ª 2 aulas Arte Teatro 

Matrizes estéticas e 
culturais  
Contexto e práticas   
Conteúdo Teatro 

Conhecimento e reflexão  
Pensamento crítico e criativo.  
Senso estético.  
Comunicação.  
Argumentação. 
Autoconhecimento e 
autocuidado. 
Aproveitamento dos recursos 
tecnológicos 

Ler com atenção as questões da 
sua recuperação , fazendo as 
devidas comparações com o que 
foi ensinado nas aulas anteriores à 
distância .  
Responda o gabarito corretamente 
com caneta azul ou preta 

6ª 3 aulas 
 

 
Língua 
Portuguesa  
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
Análise 
linguística/ 
semiótica 

Decodificação/ 
Fluência de leitura 
 
 
 
Compreensão 
Segmentação de 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível 
de textualidade adequado. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia 

 
Os alunos irão assistir o vídeo do 
You tube do link 
https://youtu.be/MQJzr7wtyjc da 
história da primavera da lagarta. 
Após assistir o vídeo dará 
sequência a atividade com 
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(Ortografização) 
 
Vida e Evolução 

palavras/Classificaçã
o de palavras por 
número de sílabas 
Características e 
desenvolvimento dos 
animais 

central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
 
(EF03LP05) Identificar o 
número de sílabas de palavras, 
classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. 
 
(EF03CI04) Identificar 
características sobre o modo de 
vida (o que comem, como se 
reproduzem, como se deslocam 
etc.) dos animais mais comuns 
no ambiente próximo. 

interpretação de texto, vídeo do 
You Tube do link  
https://youtu.be/oaJH-UGnlpc  
sobre o processo da metamorfose  
da borboleta. Analisar as palavras 
lagarta e primavera e classificar a 
palavra e o número de sílabas. 
A atividade será finalizada com a  
leitura de um texto informativo 
sobre as borboletas. 
RECURSOS: 

 Uso de internet; 
 Aplicativo do whatsApp; 
 Plataforma da educação 

para envio das atividades. 
 Atividades em PDF, livro 

didático. 
 Vídeo da leitura e explicativo 

do YouTube; 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha, lápis de cor;  

 Atividades impressas para 
os alunos retirarem na 
escola. 
 

2 aulas Educação 
Física 

Jogos  Dar sequência as 
atividades e jogos, 
combinações de 
diferentes elementos 
da ginástica geral 
como equilíbrios, 
saltos, giros, 

(EF35EF07) Experimentar e 
fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e 
sem materiais), propondo 

Reavaliar o aluno por meio de uma 
avaliação de recuperação com 
cinco questões e receber 
devolutiva por meio de fotos 
enviadas ao professor 
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rotações, acrobacias. 
 

coreografias com diferentes 
temas do cotidiano. 
(EF35EF08) Planejar e utilizar 
estratégias para resolver 
desafios na execução de 
elementos básicos de 
apresentações coletivas de 
ginástica geral, reconhecendo 
as potencialidades e os limites 
do corpo e adotando 
procedimentos de segurança. 

 

 

 

Avaliação da semana:  Através de atividade avaliativa de recuperação para os alunos com baixo desempenho no bimestre. Será por meio de 
participação e envolvimento nas atividades propostas durante a semana, devolutivas das atividades dos alunos por fotos. 

Será contínua ,qualitativa e periódica a verificação se dará mediante as devolutivas.(Arte) 

Através da devolutiva das atividades avaliativas, será possível perceber o quanto o aluno conseguiu absorver do conteúdo.(Inglês) 

Por meio de fotos das atividades enviadas ao e-mail do professor. (Educação Física) 


