
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Professores: Luciana, Renata, Maria Assis, Lígia Mara, Rutemberg e Maria Kardash Turmas 3º A,  3º B e 3º C 
Semana de: 14 a 16 de outubro Quantidade de aulas previstas: 15horas/aulas 

 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
 

   FERIADO NACIONAL 
NOSSA SENHORA APARECIDA E 

DIA DAS CRIANÇAS 

 

3ª 

 
 
 
 

  
 ANTECIPAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR 
 

 

4ª 

 
5 h 
 
 
 
 

 
Língua 
Portuguesa e 
Matemática 
 
 
 
 

Atividades 
Diversificadas  
(Semana da Criança) 
 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, 
a imaginação e a criatividade. 
Utilizar diferentes linguagens – verbal, 
corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens 
artística, matemática e científica para se 
expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo. 

Visita virtual ao Museu Catavento, 
gincanas colaborativas e 
acampamento. 
 
Recursos: Computador ou celuar, 
fitas de papel, prendedor de 
roupas, pedrinhas de gelo, objetos 
de casa 

5ª 

 
5h 
 
 

Língua 
Portuguesa e 
Matemática 
 

Atividades 
Diversificadas  
(Semana da Criança) 
 

Valorizar e fruir as diversas manifestações 
artísticas e culturais. 

Construção de brinquedo com 
material reciclado, oficina de 
massinha de modelar e cinema 
com pipoca. 
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Valorizar a diversidade de saberes e 
vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências. 
Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação. 
 

Recursos: Materiais recicláveis, 
ingredientes para confecção da 
massinha, computador, tv, dvd ou 
celular e milho de pipoca. 

6ª 

 

5h/a 

 
 

Arte 
Inglês 
Educação Física 

Atividade 
diferenciada para 
“semana da criança”. 
Vocabulário 
estudado até então. 

Speaking (fala), contextualização do 
vocabulário estudado no discurso. 

Vídeo explicativo postado no 
youtube. Atividade de contação de 
história inserindo o vocabulário 
aprendido até o momento. 
Recursos: internet, computador ou 
celular 

Observações da semana:  

 

 

 


