
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

 

Escola: E. Manoel Baptista da silva  
Professores: Edilaine Gigi, Eduardo, Cleuza, Itamílias.  Turma: 1º Ano  
Semana 02: de 08 a 12 de março de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 Horas  
 

 
Duração 

hora/aula 
Disciplina Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

05 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa/Interdisciplinar/lei
tura/ 
Escuta compartilhada e 
autônoma  
 

Reconstrução das 
condições de produção e 
recepção de textos. 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social das quais 
participa cotidianamente (a casa, 
a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressas, de massa 
digital, reconhecendo para que 
foram produzidas, onde circulam, 
quem as produziu e a quem se 
destinam.  

Propor uma  atividade onde os alunos 
Possam realizá-las via Internet / Whatsapp Aula 
assíncrona. 
Aplicação de sondagem diagnóstica por vídeo 
chamada com os alunos. 
 exposições  vídeos e áudios explicativos da 
atividade via Internet, Whatsapp / Youtube 

 

3ª 

Língua 
Portuguesa  
 
05 aulas  
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa Integrada 
com 
interdisciplinar/leitura/escuta 
compartilhada e autônoma  

 

 
Protocolos de leitura  

 

(EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de cima 
para baixo da pagina  

Propor atividade onde os alunos possam 
realizar uma atividade via Internet/ 
whatsapp  Aula assíncrona.Aplicação de 
sondagem diagnóstica por 
vídeo chamada em WhatsApp 
Exposições de vídeos e áudio 
explicativos da atividade.  
Internet/ Whatsapp /Youtube. 

 

4ª 
Língua  
Portuguesa 

Língua Portuguesa Integrada 
com interdisciplinar/Escrita Correspondência fonema 

 
(EF01LP02) Escrever, 

Propor atividade onde os alunos 
possam realizar uma atividade   
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05 aulas  
 
 
 
 

compartilhada e autônoma  
 

grafema.   
 

espontaneamente ou ditado 
e, palavras e frases de forma 
alfabética - usando letras/ 
grafemas que representam 
fonemas.  
 

 

Internet/Whatsapp Aula assíncrona. Aplicação de 
sondagem diagnóstica por meio 
 De vídeo chamado em whatsapp. 
Exposições de vídeos e áudio 
explicativo da atividade.  
Internet/Whatsapp/Youtube 

5ª 

Matemática 
05 aulas  
 
 
 
 

Matemática  
Números  

Contagem de rotina 
contagem ascendente e 
descendente/reconhecimento 
de números no contexto 
diário: indicação de 
quantidades, indicação de 
código para a organização de 
informação. 

 

(EF01MA01) Utilizar números 
naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e 
reconhecer situações em que os 
números não indicam nem 
ordem, mas sim código de 
identificação.  
 

Propor atividade onde os alunos 
possam realizar uma atividade   
Internet/ Whatsapp Aula assíncrona Aplicação de 
sondagem diagnóstica por 
vídeo chamada em WhatsApp 
Exposições de vídeos e áudio 
explicativos da atividade.  
Internet/Whatsapp/Youtube 

6ª 

 
 
 
Arte 
02 Aulas  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  
 Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou 

 
 
 
Assista ao vídeo do youtube, tem todas as 
orientações da aula. 
https://youtu.be/CV8cIETKnA0 Recursos Som, 
Internet, Celular, Youtube, Livro, TV, Canetinha, 
giz, Lápis de cor, tinta, tesoura, cola. 
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 Educação 
Física 
 02 aulas 
 
 
 
 
 
 Inglês  
01 aula 
 
 

 
 
 
 
 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês 

 
 
 
 
Brincadeiras e jogos da 
cultura popular 
Presentes no contexto 
Comunitário e regional 
 
 
 
 
Colors: black, white, red, 
blue, green, grey, yellow, 
Orange, brown and 
purple. 

instrumentos musicais 
convencionais ou não 
convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 
 
(EF12EF03) Planejar e utilizar 
estratégias para resolver desafios 
de brincadeiras e jogos populares 
do contexto comunitário e 
regional, com base no 
reconhecimento das 
características dessas práticas. 
 
- Aprender a ler, escrever e 
traduzir os nomes das “colors”; - 
Fixar o conteúdo relacionado às 
ilustrações; - Perceber a 
correspondência entre os 
conteúdos com o seu cotidiano; - 
Fixar oralmente as cores. 

 
 
 
 
 
 
Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos com  material reciclável e 
alternativo... 
 
 
 
- Atividades diversificadas da palavra escrita em 
inglês e traduzida para o português; - Exercícios 
de fixação do 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: A avaliação será por meio de leitura em áudios/ vídeos, fotos do registro das atividades.  
 
 

 


