
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Professores: Ana Maria, Eva e Monalisa. Professores Especialistas: Rutemberg, 
Cleuza e Rita.  

Turmas   3º Ano A, B e C 

Semana de: 26 a 30 de abril / 8ª semana. Quantidade de aulas previstas: 25 aulas.  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Números 
 

Grandezas e 
medidas 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 
 

Estratégia de leitura 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 
 
Significado de medida e 
de unidade de medida 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA18) Escolher a unidade de 
medida e o instrumento mais 
apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 

Atividades: texto informativo 
sobre desarmamento infantil; 
desenvolver ilustração sobre o 
tema; atividade para 
desenvolvimento da letra 
cursiva. 
Trabalhar divisão do tempo em: 
bimestre, trimestre e semestre, 
resolver situações problemas 
envolvendo o assunto; 
entender os processos básicos 
da multiplicação.  
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, lápis 
e borracha. 
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3ª 

 
 
 
 
5h 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Álgebra 
 

Números 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 
Compreensão em leitura 

 
Forma de composição do 

texto 

 
Identificação e descrição 

de regularidades em 
sequências numéricas 

recursivas 

 
Construção de fatos 

fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF03LP11) Ler e compreender, com 
autonomia, textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de 
montagem etc.), com a estrutura 
própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, 
imagens e recursos gráficovisuais, 
considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

Atividades: leitura e 
interpretação de texto; leitura 
de receita típica de Portugal; 
escrita de uma receita. 
Multiplicação por 
agrupamento; resolução de 
problemas; completar tiras de 
sequência numérica em 
ordem crescente/decrescente. 
Recursos: computador, aplicativo 
gravador de tela, internet, 
Facebook, WhatsApp, caderno 
ou folha impressa, lápis, 
borracha. 
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(EF03LP16) Identificar e reproduzir, 
em textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem, 
digitais ou impressos), a formatação 
própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e a diagramação específica 
dos textos desses gêneros (lista de 
ingredientes ou materiais e instruções 
de execução – "modo de fazer"). 
(EF03MA10) Identificar regularidades 
em sequências ordenadas de números 
naturais, resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por 
um mesmo número, descrever uma 
regra de formação da sequência e 
determinar elementos faltantes ou 
seguintes. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 
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4ª 
 
5h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Números 
 

Probabilidade e 
estatística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia de leitura 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA26) Resolver problemas 
cujos dados estão apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e 
comparar dados apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo 
resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor 
frequência, apropriando-se desse tipo 
de linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades: leitura e 
interpretação de texto: 
descobrimento do Brasil; 
atividade para desenvolvimento 
da letra cursiva. 
Leitura e retirada de informações 
de tabela; situações problemas 
envolvendo como meio de 
resolução soma ou 
multiplicação. 
Recursos: computador, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, lápis, 
borracha. 
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5ª 

 
 
 
 
 
5h 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma)  
 

Oralidade 
 

Números  
 

Álgebra 
 

Geometria 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 
 

Relato oral/Registro 
formal e informal 

 
Leitura, escrita, 

comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 
 

Identificação e descrição 
de regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas 

 
Figuras geométricas 

planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, 

trapézio e 
paralelogramo): 

reconhecimento e análise 
de características 

 (EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 
(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. 
(EF03MA10) Identificar regularidades 
em sequências ordenadas de 
números naturais, resultantes da 
realização de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo número, 

Atividades: leitura texto 
científico; experiência balão; 
livro da semana, ficha de leitura. 
Preencher quadro número 
identificando números 
sucessores e antecessores; 
identificar quantidade de lados 
em formas geométricas; 
desenhar formas geométricas. 
Recursos: computador, aplicativo 
gravador de tela, internet, 
Facebook, WhatsApp, caderno 
ou folha impressa, lápis, 
borracha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
descrever uma regra de formação da 
sequência e determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 
(EF03MA15) Classificar e comparar 
figuras planas (triângulo, quadrado, 
retângulo, trapézio e paralelogramo) 
em relação a seus lados (quantidade, 
posições relativas e comprimento) e 
vértices. 
 
 

 
 

6ª 

2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 

Artes visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Física 
 
 

 
 

 
 
 

Cores quentes e frias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brincadeiras e Jogos 
 
 
 
 
 
 
 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento etc.). 
 
 
 
 
 
 
(EF35EF01) Experimentar e fruir 
brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo, incluindo aqueles 
de matriz indígena e africana, e recriá-
los, valorizando a importância desse 
patrimônio histórico-cultural. 
 
 

Assistir ao vídeo e pintar as 
paisagens com as cores quentes 
e frias. 

 

 

 

 

Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF e Word. 
Avaliações através de questões, 
debates e pesquisas. 
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1 aula 
 

 
Inglês  

- Opposites adjectives 
(1): pretty/ugly, tall/short, 
thin/fat, bid/small, 
Young/old, clean/Dirty, 
dry/wet, etc. 

 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Leitura; 
- Dimensão intelectual; 
- Aprender os opposites adjectives e a 
empregá-los de acordo com as regras 
gramaticais; 
- Fixar o conteúdo relacionado às 
ilustrações. 
 
 
 

- Atividades orais e ortográficas 
que simbolizem os membros da 
família; 
- 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; 
- Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos). 
 

 

 
 

 

 


