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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas LP  Análise linguística / semiótica- Pontuação (EF03LP07A) Analisar os efeitos de sentido provocados 
pelo uso da pontuação (ponto final, ponto de interrogação, 
ponto de exclamação, dois-pontos e travessão). 

Celular, internet, 
computador, 
impressora 

(opcional), interação 
no aplicativo de 

trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 

borracha 

1 aula GEO Território e diversidade cultural (EF04GE01) Identificar e selecionar, em seus lugares de 
vivência e em suas histórias familiares e/ou da 
comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, 
afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-
americanas, europeias, asiáticas entre outros), valorizando 
o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para 
a formação da cultura local, regional e brasileira. 

2 aulas MATEM. Números racionais: representação decimal 
para escrever valores do sistema monetário 
brasileiro .Composição e decomposição de 
um número natural de até cinco ordens, por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de 10 
 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por meio de 
adições e multiplicações por potências de dez, para 
compreender o sistema de numeração decimal e 
desenvolver estratégias de cálculo 

3ª 

2 aulas LP Leitura / escuta (compartilhada e 
autônoma) 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e diferentes modos de 
divisão de versos, estrofes e refrãos e seus efeitos de 
sentido. 

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplicativo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 
borracha. 

 
1 aula HIST As diferentes formas de organização da 

família e dacomunidade: os vínculos 
pessoais e as relações de amizade. 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as 
histórias de sua família e de sua comunidade. 

 

2 aulas MATEM. Números racionais: representação decimal 
para escrever valores do sistema monetário 
brasileiro .Composição e decomposição de 
um número natural de até cinco ordens, por 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por meio de 
adições e multiplicações por potências de dez, para 
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meio de adições e multiplicações por 
potências de 10 
 

compreender o sistema de numeração decimal e 
desenvolver estratégias de cálculo. 

 

4ª 

07h às 
07h50min 

 Chamada e acolhimento dos alunos. 

Arte 
2h/a 

 
 
 
 

 
Educação 

Física 
2h/a 

 

Arte 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Física 

Processos de criação 
 
 
 
 
 
 

Ginástica Geral 
 

Brincadeiras e jogos 
 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 
 
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução 
de diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica 
geral. 
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no 
contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos 
colegas. 
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens 
(corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos 
populares do contexto comunitário e regional, 
reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem. 
(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. 
 

História escrita e 
desenhada 
Criação e ilustração 
da história criada por 
eles. 
 
Através do ensino a 
distância;  
 
Prática 

Conforme vídeo e 
instruções enviadas 
pelo professor; 
Alongar, Aquecer e 
Vivenciar com a 
Família, amigos ou 
individualmente   

 
Teórica:    

Responder 
questões propostas 
Fixar os elementos 
teóricos na prática 
da atividade;  

No caminho do Golf 

5ª 
1 aula L.P.  

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. 

Celular, internet, 
computador, 
impressora 



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

 (opcional), interação 
no aplicativo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 
borracha, pão, água, 
caixa de papelão e 
saco plástico. 

2 aulas  CIÊN. Microrganismos EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de 
transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitudes e medidas adequadas para 
prevenção de doenças a eles associadas. 

2 aulas Matem. Medidas de tempo: leitura de horas em 
relógios digitais e analógicos, duração de 
eventos e relações entre unidades de 
medida de tempo. 

 
EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo 
em horas, minutos e segundos em situações relacionadas 
ao seu cotidiano, como informar os horários de início e 
término de realização de uma tarefa e sua duração. 

6ª 

2 aulas L.P. Estratégia de leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação estética/Estilo.  

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo formato do 
texto na página, distribuição e diagramação das letras, 
pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

 
Celular, internet, 

computador, 
impressora 

(opcional), interação 
no aplicativo de 

trocas de mensagens, 
caderno, lápis e 

borracha. 

3 aulas MATEM. Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais 
 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e 
algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Avaliação: será através das devolutivas, a interação é realiza nas aulas de oralidade e conforme a necessidade de cada família, ocorrendo no horário e aula e fora do 
horário, pois os equipamentos utilizados pelos (as) alunos e alunas são também utilizados por seus responsáveis. 
Obs.: continuamos em aula remota. 
 


