
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: Helena/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza  Turmas 3 º A 
Semana 06: de 12 a 16 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) 
 

Pontuação  
 
 
 

(EF03LP07) Identificar a função na leitura e 
usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e, em 
diálogos (discurso direto), dois-pontos e 
travessão. 
 

Livro de Língua Portuguesa páginas 38 a 42. 
Frases e uso de pontuação. 
Exercícios de fixação, com uso de pontuações 
finais e travessão. 
 

 
 
 
 

3ª 

5 aulas 
Português 
 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 
 

Forma de composição de 
textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 
versificados, efeitos de sentido decorrentes do 
uso de recursos rítmicos e sonoros e de 
metáforas. 

Livro de Língua Portuguesa páginas 43 e 44. 
Pontuação: ler as tirinhas e colocar a pontuação 
adequada. 
Produção de texto: dar um novo final para a 
história em forma de versos e estrofes. 

4ª 

5 aulas 

Matemátic
a 

 

Números 
 
 
 
 

Procedimentos de 
cálculo (mental e escrito) 
com números naturais: 
adição e subtração 
 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e escrito, 
inclusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 
 

Livro de Matemática página 26: resolução de 
problemas de diferentes campos aditivos. 
Página 27: conhecer os termos usados para 
definir quantidade de tempo: semestre, 
quinzena, entre outros. 
 

5ª 

5 aulas 

Matemátic
a 

 
 
 

Terra e universo 

 
Características da Terra 
Observação do céu Usos 
do solo 
 
 
 

(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os 
períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, 
demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis 
no céu. 
 
 
 

Livro Interdisciplinar Páginas 62 a 64: a Terra 
vista a partir do espaço. Diferença entre 
continente e oceano. 
Experimento sobre a rotação da Terra. 
Com uma bola e uma lanterna, perceber como 
acontece a noite e o dia no espaço. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Parts of body: head, ear, 
neck, eye, mouth, nose, 
shoul-der, arm, hand, fin-
ger, chest, belly, knee, 
leg, toe, foot. 
 
 
 

(EF35EF01) Experimentar e fruir Brincadeiras 
e jogos populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena e 
africana, e recria-los, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico 
cultural. 
 
 
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras 
diversas, como as existentes no próprio corpo 
(palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, 
reconhecendo os elementos constitutivos da 
música e as características de instrumentos 
musicais variados 
 
 
 
 
 
 
- Oralidade; - Escrita; - Saber falar, escrever 
os nomes das partes do corpo humano, em 
inglês, de acordo com as explicações dadas; 
- Fixar oralmente os nomes das partes do 
corpo 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e 
alternativos. 
 
Percussão Corporal Percussão corporal é 
quando utilizamos o próprio corpo como 
instrumento musical. Criando Melodias e 
diferentes ritmos musicais com sons produzidos 
pelo corpo humano: palmas, estalos, batidas, 
mãos e pés em sintonia. Assista ao vídeo do 
youtube “Palavra Cantada –Yapo”, de percussão 
corporal. https://youtu.be/rcBvsH7jqnc  
ATIVIDADE Vamos cantar e fazer a percussão 
corporal, junto com o vídeo “Palavra Cantada –
Yapo”, de percussão corporal. Quando terminar, 
faça um desenho da parte que mais gostou do 
vídeo, ou tire uma foto fazendo os movimentos 
do vídeo. Recursos Som, Internet, Celular, 
youtube, Livro, Tv, Canetinha, giz, Lápis de cor, 
tinta, tesoura, cola. 
 
- 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: o aluno nomeia os sinais de pontuação e faz uso correto. Produz texto em verso e estrofes. Resolve problemas usando símbolos matemáticos 

Compreende como acontece o dia e a noite por meio de experimento. 

 
 


