
 
 
 
 
 

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: 03 a 07 de maio / 9ª 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

Números 
 
 
 
 

Álgebra 
 
 
 

Grandezas e medidas 
 
 
 
 
 
 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

 
Identificação e descrição 

de regularidades em 
sequências numéricas 

recursivas 
 
 
 
 

(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. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 
(EF03MA10) Identificar 
regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, 
por um mesmo número, descrever 

Atividades: resolver situações 
problemas envolvendo 
Sistema Monetário; completar 
a sequência numérica 
idetificando números 
sucessores e antecessores. 
Criar frases a partir de 
imagens/cenas; livro Ápis 
Língua Portuguesa páginas 
200 á 203: gênero textual 
notícia; atividade de letra 
cursiva. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
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Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 
 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 

e autônoma) 

 
Sistema monetário 

brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um 

mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas 
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Compreensão em leitura 
 

Forma de composição 
dos textos 

 
Construção do sistema 

alfabético/Convenções da 
escrita 

 

uma regra de formação da 
sequência e determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 
(EF03MA24) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de 
valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 
(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. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-
visuais em textos multissemióticos. 
(EF03LP18) Ler e compreender, 
com autonomia, cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas de leitor e de 
reclamação a jornais, revistas) e 

lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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notícias, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, de acordo com 
as convenções do gênero carta e 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, 
em notícias, manchetes, lides e 
corpo de notícias simples para 
público infantil e cartas de 
reclamação (revista infantil), digitais 
ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto 
final, ponto de exclamação, ponto 
de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso. 

3ª 

 
 
 
5h 
 

Números 
 
 

Álgebra 
 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 

 
(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de até a 
ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os 

Atividades: completar 
sequência numérica 
identificando elementos 
sucessores, antecessores e 
faltantes; resolver operações do 
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Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

 
Composição e 

decomposição de 
números naturais 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 

 
Identificação e descrição 

de regularidades em 
sequências numéricas 

recursivas 

 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 

 
Estratégia de leitura 

 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
 

registros numéricos e em língua 
materna. 
(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 
(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 

campo aditivo; Nosso Livro de 
Matemática páginas 17 e 18: 
composição de números. 
Livro Ápis páginas 204 e 205: 
interpretação de texto; atividade 
letra cursiva. 
Atividade socioemocional.  
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Compreensão 

 
 

Compreensão em leitura 
 

 

produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(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. 

4ª 
 
5h 

 
Números 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 

Atividades: Nosso Livro de 
Matemática página 26: 
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Álgebra 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 
 
 
 

números naturais: adição 
e subtração 

 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
 

Identificação e descrição 
de regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas 

 
 

Relação de igualdade 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 
(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. 
(EF03MA11) Compreender a ideia de 
igualdade para escrever diferentes 
sentenças de adições ou de 
subtrações de dois números naturais 
que resultem na mesma soma ou 
diferença. 
(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 

resolver e criar situações 
problemas; completar 
sequência numérica; ligar 
multiplicações aos resultados, 
identificando que um termo 
vezes o outro independemente 
da ordem gera o mesmo 
resultado. 
Livro Ápis páginas 206 e 207; 
atividade de letra cursiva. 
 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Forma de composição 

dos textos  
 

 

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. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, 
em notícias, manchetes, lides e corpo 
de notícias simples para público 
infantil e cartas de reclamação 
(revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 

 
 
 
 
 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 

 
 

Números 
 

Álgebra 
 

Grandezas e 
medidas 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

 
Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 
(EF03MA06) Resolver e elaborar 
problemas de adição e subtração 

Atividades: Nosso Livro de 
Matemática página 20; jogo de 
tabuleiro; jogos online 
matemáticos online. 
Leitura “O leão sem juba”; ficha 
de leitura; leitura de texto 
instrucional.  
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Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 

completar quantidades 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 

multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 

Identificação e descrição 
de regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas 

 
Medidas de tempo: leitura 

de horas em relógios 
digitais e analógicos, 
duração de eventos e 

reconhecimento de 
relações entre unidades 

de medida de tempo 
 

Estratégia de leitura 
 

Compreensão 

com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades, 
utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 2, 3, 
4, 5 e 10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e 
registros. 
(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. 
(EF03MA23) Ler horas em relógios 
digitais e em relógios analógicos e 
reconhecer a relação entre hora e 
minutos e entre minuto e segundos. 
(EF15LP02) Estabelecer 
expectativas em relação ao texto 

Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Compreensão em leitura 
 

Forma de composição do 
texto 

 
Formação do leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica 

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. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(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, 
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considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
(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"). 
(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o 
efeito de sentido de verbos de 
enunciação e, se for o caso, o uso de 
variedades linguísticas no discurso 
direto. 

6ª 

2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes visuais 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cartão para o Dia das 
Mães 

 
 
 
 
 
 
 

(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. 

Dobradura de tulipa colada no 
palito. 
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2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 
 

 
Educação Física 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Inglês  

 
Ginástica Geral 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

School objects: Pen, 
pencil, colored pencil, 

schoolbag, eraser, 
sharpener, ruler, scissors, 
chair, desk, pencil case, 

glue, blackboard, etc. 
 
 

 

 
(EF35EF08) Planejar e utilizar 
estratégias para resolver desafios na 
execução de elementos básicos da 
ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os 
limites do corpo e adotando 
procedimentos de segurança. 
 
 
- Oralidade; 
- Escrita; 
- Leitura; 
- Saber ler, escrever e falar os nomes 
dos objetos de escola em inglês; 
- Fixar oralmente o conteúdo e 
relacioná-lo ao  seu cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
- 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). 
 


