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Escola:Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Professoras:Jamilce , Roberta, Eduardo, Mary e Iris Turma: 3ºA e B 

Semana de: 05 DE OUTUBRO A 09 DE OUTUBRO de 2020 
Quantidade de aulas previstas:25 HORAS (quarta-feira disponibilizadoaos professores especialistas conforme 
carga horária). 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 

   
 

 

 
07h às 08h 

 Compreensão em leituraForma de 
composição dos textos 
Adequação do texto às normas de 
escrita 

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais 
e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo  com as convenções dos 
gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

08h às 09h 
   Tirar dúvidas através de áudios e vídeo 

chamadas e mensagem de texto. 

09h às 10h 
    Realização das atividades pelas crianças 

 

10h às 11h    Realização das atividades pelas crianças 

11h às 12h    Correção e devolutiva sobre as atividades 

      

3ª 

 
 
 

  
 

  

07h às 08h  

Compreensão em leitura Forma 
de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de 
escrita 

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais 
e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo  com as convenções dos 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 

08h às 9h    Tirar dúvidas principais. 

09h às 10h    
Tirar dúvidas através de áudios e vídeo 
chamadas e mensagem de texto. 

10h às 11h     Realização das atividades pelas crianças 
 

11h às 12h    Correção e devolutiva sobre as atividades 

 1h e 40m 

Educação Física 

Ginástica geral 

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver 
desafios na execução de elementos básicos de 
apresentação coletivas de ginásticas geral reconhecendo 
as potencialidades e os limites do corpo e adotando 
procedimentos de segurança. 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades,equilíbrio e coordenação motora.  
Material reciclável e alternativos  .... 

4ª 1h e 40m 

Arte 

Contextos e práticas 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema 
das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, 
artesãos, curadores etc.). 
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de 
manifestações da dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 
(EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e 
gêneros de expressão musical, tanto tradicionais quanto 
contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Atividade: PESQUISA E REGISTRO SOBRE 
ATIVIDADES ARTÍSTICAS. 

 50m 
Inglês Avaliação bimestral 

(3ºbimestre) 
 

Saber escrever, de forma correta,os nomes das  frutas e  
reconhecê-las .    

Atividade em formato PDF .   

5ª  

Números 
 

Procedimentos de cálculo (mental 
e escrito)  
 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental 
e escrito, inclusive osconvencionais, para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e subtração comnúmeros 
naturais. (EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição 
e subtração com os significados dejuntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando 
diferentesestratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo 
cálculo mental. (EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando composição e 
decomposição. 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE MATEMÁTICA 

 

07h às 08h    
Tirar dúvidas através de áudios e vídeo 
chamadas e mensagem de texto. 

08h às 09h    
Realização das atividades pelas crianças 
 

09h às 10h    Realização das atividades pelas crianças 
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11h às 12h    Correção e devolutiva sobre as atividades 

6ª 

 

Números 
Álgebra 

Procedimentos de cálculo (mental 
e escrito) com números naturais: 
adição e subtração Problemas 
envolvendo significados da adição 
e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades 
Construção de fatos fundamentais 
da adição... 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental 
e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e subtração com números 
naturais. (EF03MA10) Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais,resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo 
número,descrever uma regra de formação da sequência e 
determinar elementos faltantes ou seguintes. . (EF03MA03) 
Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação 
para cálculo mental ou escrito. 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE MATEMÁTICA 

07h às 08h 
   Tirar dúvidas através de áudios e vídeo 

chamadas e mensagem de texto. 

08h às 09h 
   Realização das atividades pelas crianças 

10h às 11h 
   Realização das atividades pelas crianças 

11h às 12h 
   Envio das possíveis correções e recebimento das 

mesmas para segunda correção 

Observação: São ainda realizadas atividades como aulas online exclusiva para alunos, atendimento matutino aos pais para tirar dúvidas, correção de trabalhos extras, elaboração de 
documentações diversas, elaboração de vídeos explicativos, participação de reuniões pedagógicas e de pais online.   

 

 

 


