
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni

Professores: Patrícia M. do Nascimento/ Carolina T. Merino Turmas: 3º ano A/ B

Semana de: 07 à 11 de setembro Quantidade de aulas previstas:

Duração 
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de 
conhecimento/conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª FERIADO

3ª

2

Língua Portuguesa-

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto,  demonstrando  compreensão
global.

Trabalhar de forma interdisciplinar (Língua
Portuguesa/ História) as habilidades propostas.

Assistir ao vídeo sobre “Independência do Brasil” 

https://youtu.be/c8Blp1NGYG4

Depois, realizar a leitura do texto em anexo. 

Solicitar que o aluno reflita sobre a leitura realizada

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações implícitas
nos textos lidos.

A produção dos marcos da
memória: os lugares de

(EF03HI05) Identificar os marcos
históricos    do    lugar    em   que    vive e
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memória (ruas, praças, compreender seus significados.
escolas, monumentos,

museus etc.) e responda as questões.

Matemática- Medidas de tempo: leitura de (EF03MA22) Ler e registrar medidas e Solicitar que os alunos,  com auxílio do calendário
anual, preencham o calendário do mês de setembro
e respondam as questões referentes ao mesmo.

Após a realização da atividade, sugerir que joguem
no link  https://youtu.be/znLKkn1wWRA o jogo das
advinhas  afim de  verificarem o  que  foi  absorvido
sobre o tema proposto.

horas em relógios digitais e intervalos de tempo, utilizando relógios
analógicos, duração de (analógico e digital) para informar os

1 Grandezas e
medidas

eventos e reconhecimento de
relações entre unidades de

medida de tempo

horários de início e término de
realização    de    uma    atividade    e sua
duração, “bem como o calendário para

(CALENDÁRIO) observar essa passagem”

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de

Aula 1
Alongamento 
Posições de equilíbrio
Posições de equilíbrio alternando pé de base 
(direito e esquerdo)
Brincadeira de equilíbrio
Volta à calma: responda o formulário
Aula 2
Alongamento
Saltos alternando pé de base (direito e esquerdo) 
Saltos alternando entre elevação de joelho e 
posição de avião)
Brincadeira de saltos equilíbrio em família 
Volta à calma: responda o formulário

forma coletiva, combinações de
diferentes elementos da ginástica

2 Educação Física Ginástica Geral geral (equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias
com diferentes temas do cotidiano.
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4ª

2

Língua Portuguesa-

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto,  demonstrando  compreensão
global.

Trabalhar  de  forma  interdisciplinar  (Língua
Portuguesa/ Ciências) as habilidades propostas.

Pedir para que os alunos assistam a animação sobre
a  história  “O  nascimento  da  Lua”
https://www.youtube.com/watch?v=OPwCILGyX4M

Depois, que realizem a leitura da história em anexo

Após realizar a leitura, responder as questões sobre
o texto.

Depois de explorarmos atividades sobre dia e noite,
realizarmos  a  contagem  do  tempo  e  até
confeccionarmos  uma  ampulheta,  solicitar  que  as
crianças, com auxílio de um adulto, observem o céu
noturno e  realizem a  atividade da página  125 do
livro didático interdisciplinar registrando o que foi
observado.

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

Características da Terra
Observação do céu

Usos do solo

(EF03CI08)  Observar,  identificar  e
registrar  os  períodos  diários  (dia  e/ou
noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua
e planetas estão visíveis no céu.

3 Matemática-

Grandezas e
medidas

Medidas de tempo: leitura
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
reconhecimento de

relações entre unidades de
medida de tempo.

(EF03MA22)  Ler  e  registrar  medidas  e
intervalos de tempo, utilizando relógios
(analógico  e  digital)  para  informar  os
horários  de  início  e  término  de
realização  de  uma  atividade  e  sua
duração.

Com  base  em  atividades  anteriores  e  nos  vídeos
assistidos,  solicitar  aos  alunos  que  aprimorem  o
saber realizando as atividades das páginas 119, 120
e 121 do livro didático de matemática.

(EF03MA23)  Ler  horas  em  relógios
digitais  e  em  relógios  analógicos  e
reconhecer  a  relação  entre  hora  e
minutos e entre minuto e segundos.
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5ª

2

Língua Portuguesa-

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Leitura de imagens em
narrativas visuais

(EF15LP14)  Construir  o  sentido  de
histórias  em  quadrinhos  e  tirinhas,
relacionando  imagens  e  palavras  e
interpretando recursos gráficos (tipos de
balões, de letras, onomatopeias).

Com base no texto lido na atividade de terça,  “O
nascimento  da  Lua”,  criar  uma  história  em
quadrinhos com folhas de sulfite dobradas ao meio
imitando um gibi. Ilustrar.

1

Matemática-

Grandezas e
medidas

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e

analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de

relações entre unidades de
medida de tempo

(CALENDÁRIO)

(EF03MA22)  Ler  e  registrar  medidas  e
intervalos de tempo, utilizando relógios
(analógico  e  digital)  para  informar  os
horários  de  início  e  término  de
realização  de  uma  atividade  e  sua
duração, “bem como o calendário para
observar essa passagem”

Após  várias  atividades  utilizando  calendário,
solicitar  que  os  alunos  registrem seus  saberes  na
página 96 do livro didático de matemática.

2 Arte    Releitura o Quarto em
Arles.

Pesquisa sobre Van Gogh

(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.)

Caderno de arte, lápis de cor e lápis HB.

Lápis HB e sulfite.

Língua Portuguesa Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto,  demonstrando  compreensão
global.

Solicitar  que os  alunos façam a  leitura  da
história do livro didático Ápis – Língua Portuguesa
3ºano, (páginas 70 e 71),  observando os sinais de
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6ª Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

pontuação  e  grafia  das  palavras  para  melhor
compreensão da história.

Após a leitura, responder no caderno ou

Estratégia de leitura
(EF35LP04) Inferir informações implícitas
nos textos lidos.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras
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2

ou expressões desconhecidas em textos,
com  base  no  contexto  da  frase  ou  do
texto.

folha impressa a questão 1, com base no diálogo 
dos personagens.

Para responder a questão 2, buscar o 
significado da palavra “detritos”.

Realizar a leitura do gênero noticia da página 77 e

Reconstrução das
condições de produção e

recepção de textos

(EF15LP01) Identificar a função social de
textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa
cotidianamente  (a  casa,  a  rua,  a
comunidade,  a  escola)  e  nas  mídias
impressa,  de  massa  e  digital,
reconhecendo  para  que  foram
produzidos,  onde  circulam,  quem  os
produziu e a quem se destinam.

3 Matemática-

Grandezas e
medidas

Significado de medida e de 
unidade de medida

(EF03MA18)  Escolher  a  unidade  de
medida e o instrumento mais apropriado
para medições de comprimento, tempo
e capacidade.

responder as questões a seguir também no cadernoTrabalhar de forma interdisciplinar (Língua

Portuguesa/  Matemática  e  Habilidades  sócio
emocional), as habilidades propostas.

Realizar  a leitura do texto instrucional  com muita
atenção para dar sequência à atividade.

Observar  a  quantidade  de  ingredientes  utilizados
para confecção da recita bem como suas unidades
de medida.

Se possível, realizar uma das receitas sugeridas ou
outra de sua vontade e compartilhar na plataforma
de   devolutiva   com   seus   amigos   e  professores.
Responder        as        questões        referentes      ao
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desenvolvimento da receita.

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.


