
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
Professores: ERICA (titular); DIOGO (Educação Física); ELAINE (Arte) e CLEUZA (Inglês) Turma: 3º ANO A 

Semana de: 05 a 09 de outubro 
Quantidade de aulas previstas: 10 Língua Portuguesa; 10 Matemática; 2 Educação 
Física; 2 Arte e 1 Inglês. 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 5h 

Números 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 
números naturais: adição e 
subtração 

EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e escrito, 
inclusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 

- Informar sobre a atividade avaliativa de Matemática para 
ser executada. Atendimento remoto aos pais e alunos, via 
WhatsApp, para plantões de dúvidas. A correção será 
enviada pelo WhatsApp, valendo nota de 0 a 10. 

Problemas envolvendo 
significados da adição e da 
subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades 

EF03MA06) Resolver e elaborar problemas 
de adição e subtração com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades, 
utilizando diferentes estratégias de cálculo 
exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

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. 

 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas 
de divisão de um número natural por outro 
(até 10), com resto zero e com resto 
diferente de zero, com os significados de 
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repartição equitativa e de medida, por meio 
de estratégias e registros pessoais. 

Geometria 

Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e 
esfera): reconhecimento, 
análise de características e 
planificações 

(EF03MA14) Descrever características de 
algumas figuras geométricas espaciais 
(prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas planificações 

Grandezas e medidas 

Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um mesmo 
valor na utilização de 
diferentes cédulas e moedas. 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam a comparação e a 
equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 

 

3ª 

3h 
Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

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

- Continuar a atividade avaliativa do dia anterior para quem 
não conseguiu terminar. E carta enigmática com desenhos, 
de Língua Portuguesa, para ser desvendado. Atendimento 
remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de 
dúvidas. A correção será enviada pelo WhatsApp. 
  
 

Estratégia de leitura 
 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 

Formação do leitor literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em 
sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

- Assistir o vídeo “A Moura Torta”, um clássico dos contos 
populares pelo site: 
https://www.youtube.com/watch?v=TjGjUp1St8A 

2h Educação Física Ginasticas / Esportes 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais), propondo coreografias com 
diferentes temas do cotidiano. 
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias 

“Ginastica rítmica” 
1º Momento Responder questionário; 
2º  Momento registrar através de foto. 
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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. 

 

4ª 5h 
Leitura/escuta 
Compartilhada  

e autônoma 

Estratégia de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições 
de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, 
bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 

- Informar sobre a atividade avaliativa de Língua 
Portuguesa para ser executada.  Atendimento remoto aos 
pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de dúvidas. A 
correção será enviada pelo WhatsApp. Nota de 0 a 10. 
 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 

Textos dramáticos 

(EF35LP24) Identificar funções do texto 
dramático (escrito para ser encenado) e sua 
organização por meio de diálogos entre 
personagens e marcadores das falas das 
personagens e de cena. 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 

 

5ª 3h Números 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números 

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

- Informar sobre as páginas que deverão ser feitas no livro 
PNLD de Matemática, páginas 104 e 105. Atendimento 
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naturais de quatro ordens de milhar, estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua materna. 

remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de 
dúvidas. A correção será enviada pelo WhatsApp. 

Composição e decomposição 
de números naturais 

(EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 

2h 
Arte 
Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 

Composição visual - retrato. 

Desenho de observação. 

 

 

6ª 

2h 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. 

- Informar sobre as páginas que deverão ser feitas no livro 
EMAI volume 1, as páginas 104 e 105. Atendimento remoto 
aos pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de dúvidas. 
A correção será enviada pelo WhatsApp. Composição e decomposição 

de números naturais 

(EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 

1h Conexões e escalas  Paisagens naturais e 
antrópicas em transformação 

(EF03GE04) Explicar como os processos 
naturais e históricos atuam na produção e na 
mudança das paisagens naturais e antrópicas 
nos seus lugares de vivência, comparando-os 
a outros lugares. 

- Informar sobre as páginas que deverão ser feitas no livro 
PNLD Interdisciplinar das páginas 60 e 61. Atendimento 
remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de 
dúvidas. A correção será enviada pelo WhatsApp. 

1h 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma) 
Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
- Os alunos deverão acessar: 
https://www.baixelivros.com.br/infantil/chapeuzinho-
vermelho 

1h Inglês 
- Review: black, white, blue, 
red, orange, yellow, grey, 
green, purple, dark blue, etc 

- Reconhecer a classificação correta das 
cores; saber ler, escrever e falar 
corretamente, em inglês, as respectivas 
cores e traduzi-las para a língua materna. 

- 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; 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

- Internet (links de vídeos); 

Avaliação da semana: Participação e interesse dos alunos, a correção será feita pelo WhatsApp (autocorreção). Plantão de dúvidas: a professora ficará à disposição para os pais e alunos, no 
horário das 7h às 12h, de segunda à sexta-feira – haverá exceção nos casos de pais ou responsáveis que trabalham e só tem acesso à noite. 
 


