
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni
Professores: Turmas: 1º ano

Semana de: 14 a 18 de setembro Quantidade de aulas previstas: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3 Língua
Portuguesa

Apreciação estética/estilo

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros
textos versificados, observando rimas,
sonoridades,  jogos  de  palavras,
reconhecendo  seu  pertencimento  ao
mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição

Assistir ao vídeo Quintal de Versos:
https://www.youtube.com/watch?
v=CfoFw_KBJ_4  ;
Fazer  a  leitura  e  interpretação  do poema A  Porta  de
Vinícius de Moraes; 
Escrita espontânea; 
 Contagem de elementos

Correspondência
Grafema/fonema

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

1
Matemática-

Quantificação  de
elementos de uma

coleção: estimativas,
contagem um a  um ,

pareamento ou outros
agrupamentos e

comparação

(EF01MA02)  Contar  de  maneira
exata  ou  aproximada,  utilizando
diferentes  estratégias  como  o
pareamento  e  outros
agrupamentos.

1 Inglês
 Vocabulário de “Food” 
Vocabulário de 
“Vegetables”;Oralidade;
Escrita;  Aprender a falar

 Aprender  a  falar  e  escrever  as
palavras  aprendidas  no
vocabulário  de  food  and
vegetables,  e  saber  usá-las
conforme  instruções  passadas;

 Atividades diversificadas com o uso de imagens e
as  palavras  escritas  junto  com  a  tradução;
Utilização  de vídeos do Youtube  para  fixação do
conteúdo;  Utilização  do  programa  mobizen  para
gravação de vídeo explicativo.

https://www.youtube.com/watch?v=CfoFw_KBJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=CfoFw_KBJ_4
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e escrever de forma 
correta as palavras 
relacionadas ao 
vocabulário de food and 
vegetables.

Aprender  a  associar  as  palavras
aprendidas com o idioma materno.

3ª

3

Língua  Portuguesa
Construção do sistema

alfabético e da ortografia
Construção do sistema

alfabético

(EF01LP06)  Segmentar  oralmente
palavras em sílabas;
(EF01LP09)   Comparar  palavras
identificando   semelhanças  e
diferenças  entre  sons  de  sílabas
iniciais 
(EF01LP13)  Comparar  palavras
identificando  semelhanças  e
diferenças  entre  sons  de  sílabas
mediais e finais

Contar  e  identificar  sílabas  da  palavra  porta  em
outras palavras;

Contar e identificar quantos elementos têm a mais

2

Matemática-

Quantificação  de
elementos de uma

coleção: estimativas,
contagem um a  um ,

pareamento ou outros
agrupamentos e

comparação

(EF01MA03)  Estimar  e  comparar
quantidades  de  objetos  de  dois
conjuntos  (em  torno  de  20
elementos) por estimativa e/ou por
correspondência  (um a um, dois a
dois) para indicar “tem mais”, “tem
menos”  ou  “tem  a  mesma
quantidade”.

4ª

3

Língua Portuguesa

Segmentação de palavras/
Classificação de palavras

por número de sílabas

(EF01LP12)  Reconhecer  a  separação
das  palavras,  na  escrita  por  espaços
em branco.

Separar palavras aglutinadas;

Vídeo explicativo sobre rima;

https://www.youtube.com/watch?v=RH5CsdcpFmY Formas de composição de
textos poéticos

(EF12LP19)  Reconhecer  em  textos
versificados rimas,  sonoridades,  jogos

https://www.youtube.com/watch?v=RH5CsdcpFmY
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de  palavras,  palavras,   expressões,
comparações  ,  relacionando-as  com
sensações a associações Identificar em parte do poema palavras que rimam;

Fazer rima com o nome e outras palavras;

2 Educação Física Ginástica Geral

(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.

(EF12EF10) Descrever, por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita e audiovisual), as 
características dos elementos básicos 
da ginástica e da ginástica geral, 
identificando a presença desses 
elementos em distintas práticas 
corporais

Aula 1: 
Alongamento  
Aula teórica: definição da ginástica geral
Conhecendo os elementos básicos da ginástica
Questões sobre o conteúdo (formulário)
Aula2: 
Alongamento
Elementos da ginástica na brincadeira
Volta à calma:  questões do formulário 

5ª 3 Língua Portuguesa Conhecimento do sistema
alfabético e ortografia

(EF01LP05)Reconhecer  o  sistema  de
escrita alfabética  como representação
dos sons da fala;
(EF01LP08)  Relacionar  elementos
sonoros  (sílabas,  fonemas,  partes  de
palavras)  com  sua  representação
escrita.

Completar palavras com sílabas faltantes



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

2 Arte

Releitura da obra de
Aldo Bonadei

(EF15AR07)  Reconhecer  algumas
categorias do sistema de artes visuais
(museus,  galerias,  instituições,
artistas, artesãos, curadores etc.) 
(EF15AR07)  Reconhecer  algumas
categorias do sistema de artes visuais
(museus,  galerias,  instituições,
artistas, artesãos, curadores etc.)

Lápis HB e sulfite.

6ª

3

Língua Portuguesa Compreensão em leitura

(EF01LP16) Ler e compreender , em
colaboração com os colegas e com
a  ajuda  do  professor,  quadras,
quadrinhas,  parlendas,  trava-
línguas, , dentre outros gêneros do
campo  da  vida  cotidiana  ,
considerando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto/texto e relacionando
sua  forma  de  organização  a  sua
finalidade

Leitura do livro: Poesias em tempos de Pandemia

2 Matemática

Problemas envolvendo
diferentes significados da

adição e da subtração
(juntar, acrescentar,

separar retirar)

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

Situações problemas de acrescentar e tirar

Avaliação da semana: A avaliação será realizada através da participação dos alunos e devolutiva das atividades pela plataforma de 
costume, WhatsApp da escola ou e mail.
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