
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
    ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde” 
Professora: Titular Sandra / Arte Kátia / Educação Física Josemir          
Turma:  3º ano A 
Semana 15 a 18 de março de 2021                                                                                                                        Quantidade de aulas previstas: 25 aulas  
 
 

 
Duração 

hora/aula 
 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 
 

Objetos de  
conhecimento/conteúdo 

Habilidades 

Estratégias e Recursos 
 
 
 

 
2ª 

 

03 aulas de 
Língua 
Portuguesa; 
 
02 aulas de 
matemática. 
 
 

 
Língua portuguesa 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 
Matemática 
Números 
 
 
 
 
 

Construção do sistema   
alfabético e da ortografia 
 
Leitura, escrita, comparação   
e ordenação de números    
naturais de quatro ordens. 
Composição e decomposição   
de números naturais 

(EF03LP02) Ler e escrever    
corretamente palavras com sílabas    
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV,       
identificando que existem vogais em     
todas as sílabas. 
(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. 
(EF03MA02) Identificar  
características do sistema de    
numeração decimal, utilizando a    
composição e a decomposição de     
número natural de até quatro     
ordens. 
 

Acolhida; 
Escrita do cabeçalho no caderno; 
Atividades Livro Ápis página 26: 
Sílabas, atividade oral e escrita; 
Nosso Livro de Matemática pág 
18 E 19; 
Trabalhando com as cartelas; 
Um quadro numérico; 
Lápis; 
Caderno; 
Borracha; 
Celular/ computador. 
 



 

3ª 03 aulas de 
Língua 
Portuguesa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte 2 aulas 
 
 

 
Língua 
portuguesa/Geografia  
O sujeito e seu lugar 
no mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 
Música 
 

 
 
 
 
A cidade e o campo:     
aproximações e diferenças 
 
 
 
 
 
ARTE 
Música Africana  

 
(EF03GE01) Identificar e comparar 
aspectos culturais dos grupos sociais 
de seus lugares de vivência, seja na 
cidade, seja no campo. 
 
 
 
ARTE 
(EF15AR14) Perceber e explorar os 
elementos constitutivos e as 
propriedades sonoras da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), 
por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 
 

Escrita do cabeçalho no caderno; 
Texto informativo Paisagem 
Natural; 
Vídeo: pontos turísticos da 
cidade de Ribeirão Pires; 
https://youtu.be/N8LtQWVvHx; 
Atividades sobre o vídeo; 
Lápis; 
Caderno; 
Borracha; 
Celular/computador. 
 
 
 
 
ARTE 
Conhecer a Música Sansa 
Kroma e realizar o jogo rítmico  
 

4ª 03 aulas de 
Língua 
Portuguesa; 
 
01 aula de 
matemática. 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa/Geografia  
O sujeito e seu lugar 
no mundo 
 
 
Matemática 
Números; 

 
A cidade e o campo:     
aproximações e diferenças 
 
Problemas envolvendo  
significados da adição e da     
subtração: juntar,  
acrescentar, separar, retirar,   
comparar e completar   
quantidades. 
 

(EF03GE01) Identificar e comparar 
aspectos culturais dos grupos sociais 
de seus lugares de vivência, seja na 
cidade, seja no campo. 
(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.  

Escrita do cabeçalho no caderno; 
Nosso Livro de Matemática pág 
20; 
A surpresa no caminho de 
Marina; 
Pesquisa sobre um ponto 
turístico de Ribeirão Pires; 
Desenho sobre o ponto turístico 
pesquisado; 
Lápis; 
Caderno; 
Borracha; 

https://youtu.be/N8LtQWVvHxU


A avaliação será através de observação, participação e registro. 

 

Celular/computador. 
5ª 03 aulas de 

Língua 
Portuguesa 
 
02 aulas 
Educação 
física  

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 
 
Educação física 

Segmentação de  
palavras/Classificação de  
palavras por número de    
sílabas. 
 
Esportes  

(EF03LP05) Identificar o número de 
sílabas de palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e 
polissílabas. 
 

    

(EF12EF06) Discutir a importância da 
observação das normas e das regras dos 
esportes de marca e de precisão para 
assegurar a integridade própria e as dos 
demais participantes. 

 

(EF12EF05) Experimentar e fruir, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo, a prática de esportes de 
marca e de precisão, identificando os 
elementos comuns a esses esportes. 

 
 

Atividades do livro Ápis página  
27; 
Palavras em jogo. Classificação 
quanto ao número de sílabas; 
Lápis; 
Caderno; 
Borracha; 
Celular/computador. 
 

    

Experimentar movimentos de 
atletismo em outros esportes, 
associados a análise de 
criatividade. 

 
 

6ª FERIADO 
 
 
 
 

FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO 


