
 
 
 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA
Professores: RICARDO E JOYCE
Semana de: 28 de Setembro

 

 
Duração 
hora/aula 

Práticas de 
linguagem/área

2ª  05  
 

Língua Portuguesa 
Integrada com 
interdisciplinar

3ª 

 
  05   
 
 

Língua Portuguesa
Integrada com 
interdisciplinar

4ª 05  
 

Língua Portuguesa 
Integrada com 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA
Professores: RICARDO E JOYCE/Eduardo/Itamilias/Cleuza
Semana de: 28 de Setembro a 02 de Outubro 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo

Língua Portuguesa 
Integrada com 
interdisciplinar 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma)
Compreensão em leitura.
Através de um experimento 
científico sobre densidade e 
misturas. 
 

Língua Portuguesa 
Integrada com 
interdisciplinar 

Escrita compartilhada e 
autônoma.

Língua Portuguesa 
Integrada com 

Terra e Universo 
Escalas de tempo

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 
/Eduardo/Itamilias/Cleuza 

Quantidade de aulas previstas: 25

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

  
(compartilhada e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Através de um experimento 

sobre densidade e 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor enunciado de tarefas escolares
diagramas, curiosidades, 
de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros 
do campo investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
 

Escrita compartilhada e 
autônoma. 

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álb
ilustrações (digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade do texto.

Terra e Universo  
Escalas de tempo 

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

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ANOS INICIAIS 

Turmas: 1º ANO A
Quantidade de aulas previstas: 25

Habilidades 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor enunciado de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros 

o investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade do texto. 
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes 
escalas de tempo: os períodos diários 

Turmas: 1º ANO A 
Quantidade de aulas previstas: 25 

Estratégias e Recursos

Experimento científico 
Propor atividade onde os alunos
possam realizar um experimento 
científico sobre densidade com copos 
 com água, ovos, açúcar e sal.  
Internet/ WhatsApp  Aula assíncrona
Aplicação sondagem diagnóstica por
Vídeo chamada em WhatsApp 
Exposições de vídeos e áudio 
Explicativo das atividades, de como um 
ovo pode flutuar sobre a água através 
de misturas. 
Internet/Whatsapp/Youtube.  
 

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa (pág. 168), celular 
(wathsapp). 

Recursos: Livro didático Interdisciplinar 
(pág. 59), celular (wathsapp). 

Estratégias e Recursos 

Propor atividade onde os alunos 
possam realizar um experimento 

copos 

Aula assíncrona 
Aplicação sondagem diagnóstica por 

Explicativo das atividades, de como um 
sobre a água através 

tico de Língua 

didático Interdisciplinar 



 
 

 interdisciplinar

5ª 

  
 
02 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 aulas 
 
 
 
1 aula 
 
 

 
 
Artes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação
Física
 
 
 
 
 
Inglês.

nterdisciplinar 

Artes 

Educação 
Física 

Inglês. 

Experimentar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não 
convencionais. Perceber e 
explorar os elementos 
constitutivos e as propriedades 
sonoras da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical
 
 
 
Ginástica 
 
 
 
 
Ingles - My family: father, mother, 
brother, sister, baby, son, 
daughter, grandfather.

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

(manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos.

xperimentar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos 

s convencionais e não 
convencionais. Perceber e 
explorar os elementos 
constitutivos e as propriedades 
sonoras da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical. 

My family: father, mother, 
brother, sister, baby, son, 
daughter, grandfather.. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia 
etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 
Perceber e explorar os elementos 
constitutivos e as propriedades sonoras da 
música (altura, intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e
musical. 
 
 
 
(EF12EF07) 
diferentes elementos básicos da
(equilíbrio, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, come sem materiais) e da 
ginástica geral, de forma individual e em 
pequenos grupos , adotando procedimentos 
de segurança
 
inglês - Aprender e conhecer os nomes dos 
membros da família em inglês; 
escrever, falar e traduzir os nomes dos 
membros da 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ANOS INICIAIS 

(manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia 
etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 

onais e não convencionais. 
Perceber e explorar os elementos 
constitutivos e as propriedades sonoras da 
música (altura, intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 

 Experimentar, fruir e identificar 
diferentes elementos básicos da ginásticas 
(equilíbrio, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, come sem materiais) e da 

geral, de forma individual e em 
pequenos grupos , adotando procedimentos 
de segurança. 

Aprender e conhecer os nomes dos 
membros da família em inglês; - Ler, 
escrever, falar e traduzir os nomes dos 
membros da família. 

Livro didático Projeto Presente Arte 
Pág. 58 e 59 Assista ao vídeo explicativo
abaixo, nele consta todas as instruções 
da aula. 
https://www.youtube.com/watch?v=4s
7PKxacieU  Som , Internet ,Celular ,Y
tube ,Livro,TV,Canetinha,giz,Lápis
, tinta,tesoura, cola . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposições de vídeos e áudio 
explicativos das atividades, equilíbrio e 
coordenação motora. Material reciclável 
e alternativos .... 
 
 
- (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. 

Livro didático Projeto Presente Arte –
ao vídeo explicativo 

abaixo, nele consta todas as instruções 

https://www.youtube.com/watch?v=4s
et ,Celular ,You 

Lápis de cor 

explicativos das atividades, equilíbrio e 
coordenação motora. Material reciclável 

(Atividades diversificadas com a 
ra escrita em inglês; - 

Exercício de fixação do conteúdo dado 
em sala de aula on line via whatsapp); - 
Atividade que desenvolva a criatividade 

Internet (links de 



 
 

 
 
 
 
 

6ª 

 
05 aulas de  
 
 
 
 
 
 
 

Matemática

Avaliação da semana:  A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das 
 
 
 
 

 

Matemática 
Medidas de tempo: unidades de 

medida de tempo, suas relações e 
o uso do 

A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Medidas de tempo: unidades de 
medida de tempo, suas relações e 

o uso do calendário. 

(EF01MA17)  
períodos do dia, dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, quando 
necessário. 

A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ANOS INICIAIS 

(EF01MA17)  Reconhecer e relacionar 
períodos do dia, dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, quando 

 

A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades. 

 
 
Livro de matemática (páginas 106 e 107)Livro de matemática (páginas 106 e 107) 


