
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

 

Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: Helena/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza Turmas 3 º A 
Semana 0: de 01 a 05 de março de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
05 aulas 
Português 
 
 

Produção de 
texto 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 

Produção de texto 
 
 
 
 

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para 
apresentar resultados de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, incluindo, 
quando pertinente, imagens, diagramas e 
gráficos ou tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
 

Conhecer frases simples e compostas 
/complexas. 
Transformar frases simples em 
complexas. 
Criar espontaneamente frases 
complexas. 
 

 
3ª 

05 aulas 
Português 
 
 

Produção de 
texto 
(compartilhada e 
autônoma) 
 

Planejamento de texto/ 
Progressão temática e 
paragrafação 
 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 
normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. 
 

Conhecer a estrutura de um parágrafo 
ao copiá-lo. 
Criar um parágrafo espontaneamente 
ou fazer reescrita de história. 
 

4ª 

05 aulas 

Matemática 

 

Números  

 
 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e 
multiplicação Reta 
numérica. 
 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos 
da adição e da multiplicação para o cálculo 
mental ou escrito. 
 
 

Conhecer os termos da adição. Fazer 
adições de centenas, dezenas e 
unidades, mentalmente, e com 
reagrupamento. 
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5ª 

05 aulas 

Matemática 

 
 

Números 
 
 
 
 
 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e 
multiplicação Reta 
numérica. 

 
 

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre 
números naturais e pontos da reta numérica 
para utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos da 
adição e da subtração, relacionando-os com 
deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. 
 

Conhecer os termos da subtração. 
Fazer cálculos na reta numérica e 
descobrir por meio de cálculos, o 
minuendo e subtraendo das 
operações. 

 

6ª 

Educação 
Física 
02 aulas 

 

Arte  

02 aulas 

 

 

 

 

Educação Física 

 

 

 

Artes 

 

 

 

 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo Brincadeiras e 
jogos de matriz indígena 
e africana. 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e de matriz indígena e africana. 
 
(EF15AR13- Identificar e apreciar diversas 
formas e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicional quanto contemporâneo 
reconhecendo e analisando os usos e as 
funções da música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 
 

Exposições de vídeos e áudio 
explicativos das atividades ginásticas 
e jogos e estratégias. Material 
reciclável e alternativo... 
 
Assista ao vídeo do youtube, tem 
todas as orientações da aula. 
https://youtu.be/tM9CLyMZ4fE  
Recursos Som , Internet Celular, 
Youtube livro, TV, Canetinha,giz,Lápis 
de cor , tinta,tesoura, cola . 
 
 
- Atividades orais e ortográficas que 
simbolizem os cumprimentos básicos; 
- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; - Exercícios de fixação do  
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Inglês 

01 aula 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inglês 

 

 
- Geetings (Saudações): 
Hi, Hello, Good Morning, 
Good Afternoon, Good 
Evening, Good Night, 
See you late, See you 
tomorrow, See ya. 

 
- Aprender os primeiros cumprimentos em 
inglês; - Fixar o significado das saudações 
(greetings); - Identificar os cumprimentos; - 
Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; - 
Perceber a correspondência entre os 
conteúdos; - Fixar oralmente as saudações. 

 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma em sala online 
(via Whatsapp); - Atividade que 
desenvolva a criatividade e 
participação; - Internet (links de vídeos 
explicativos); 

Avaliação da semana: : Participação e escrita com letra cursiva, formação de frases, composição de parágrafo observando uso da letra maiúscula. 

Cálculo mental, subtração na reta numérica. 

 

 


