
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: Helena/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza  Turmas 3 º A 
Semana 5: de 05 a 09 de abril de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

5 aulas 
Português 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

Segmentação de 
palavras/Classificação 
de palavras por número 
de sílabas 
 
 

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

Livro de língua Portuguesa páginas 26 e 27. 
Exercícios de classificação de palavras de 
acordo com as sílabas. 
No caderno, copiar o conceito, separar sílabas 
e classifica-las em monossílaba, dissílaba, 
trissílaba ou polissílaba. 

3ª 

5 aulas 
Português 
 

Produção de textos 

(Escrita 
compartilhada e 
autônoma)  

 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, 
observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 
 

Livro de língua portuguesa página 28 e 261: ler 
a canção, decorá-la e reescrevê-la. 
Páginas 32 a 35: leitura de poema e 
interpretação de texto. Personagens e suas 
ações na história. 
Página 36: leitura de texto por imagem. 
 

4ª 

5 aulas 

Matemática 

 

Números  
 
 
 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 
da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar quantidades 
 

(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, incluindo cálculo mental. 
 

Livro de matemática página 24: 
Resolver problemas matemáticos e elaborar 
situação problema. 
Página 25: se apoiar na figura para resolver as 
questões relacionadas aos números dos 
elementos presentes nela. 
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5ª 

5 aulas 

Matemática 

 
 
01 aula 
Projeto 

Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial Números 
Conexões e escalas 

Projeto Lei nº 
12.764/2012 

 

Representações 
cartográficas 
 
 
 
 
 
Semana do autismo. 
 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em 
diferentes tipos de representação 
cartográfica. 
 
 
 
Conhecer e respeitar as diferenças  
Individuais 

Livro interdisciplinar páginas 24 a 27 
Aprendendo sobre localização dentro do 
espaço escolar: direita e esquerda. 
Localização de lugares no mapa de um bairro. 
Assista ao vídeo do Youtu.be. 
 
https://youtu.be/EHuY7x2zyuU  

6ª 

 

2 aulas 

 

 

2 aulas 

 

 

1 aula 

 
 

 

Educação Física 

 

 

Artes 

 

 

Inglês 

 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo. Brincadeiras e 
jogos de matriz indígenas 
e africana 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seasons of the year: 
Autumn (fall), winter, 
spring and summer. 

(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 
criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da música 
em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana. 
 
- Oralidade; - Escrita; - Saber ler, escrever e 
traduzir os nomes das estações do ano, em 
inglês; - Fixar o conteúdo relacionado às 
ilustrações; - Saber diferenciar as estações 
do ano e associá-las ao idioma materno; - 
Fixar oralmente os nomes das estações do 
ano, em inglês. 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e 
alternativos .... 
 
Apreciação Musical Assista ao vídeo abaixo do 
youtube” Toquinho O Caderno” 
https://youtu.be/7rQ3rnrZxnY  atividade. Faça 
um desenho bem bonito da Música” O 
Caderno”. 
 Você pode desenhar tudo que você apreciar na 
música. 
 
- 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 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: separa silabas corretamente e classifica de acordo com o número de sílabas, lê texto e localiza personagens e suas funções dentro de história. 

Resolve com autonomia problemas matemáticos e é capaz de elaborá-los. Localiza-se no mapa, tem noções de esquerda e direita. 

 
 


