
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Municipal Yoshihiko Narita

Professora: Roberta e Débora / Wilson (Educação Física) Turmas: 3º ANO

Semana 7:  19 a 23 de abril Quantidade de aulas previstas: 25 HORAS 

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização
Matéria e energia
Números

Pontuação

Transformações reversíveis
e não reversíveis

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

.(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.

(EF04CI02)  Testar  e  relatar  transformações  nos
materiais do dia a dia quando expostos a diferentes
condições  (aquecimento,  resfriamento,  luz  e
umidade).

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

 Pontuação
 Experiência
 Adições no quadro 
 numérico

3ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização

Números

Pontuação

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

.(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

(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.

 Pontuação
 Resolução  de  situações

problema  do  campo
aditivo

4ª FERIADO TIRADENTES
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5ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Leitura/escuta

Números

Compreensão

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

(EF35P03)  Identificar  a  ideia  central  do  texto,
demonstrando compreensão global

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

 Interpretação de texto
 Diferença/subtração

6ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Produção de 
textos 
Números

Escrita  autônoma  e
compartilhada

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

 
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, 
sequências de eventos e imagens apropriadas para 
sustentar o sentido do texto, e marcadores de 
tempo, espaço e de fala de personagens.

(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.

 Produção de texto
 Resolução de situações 

problema do campo 
aditivo

Avaliação da semana: Através dos atendimentos online, fotos das atividades, áudios de leituras, pequenos vídeos, Google formulário.

Observação: 
07h às 08h - Tirar dúvidas através de áudios e vídeo chamadas e mensagem de texto.
08h às 9h - Realização das atividades pelas crianças.
09h às 10h - Realização das atividades pelas crianças.
10h às 11h - Correção e devolutiva sobre as atividades.
11h às 12h - Envio das possíveis correções e recebimento das mesmas para segunda correção.
São ainda realizadas atividades como aulas online exclusiva para alunos, atendimento matutino aos pais para tirar dúvidas, correção de trabalhos extras, 
elaboração de documentações diversas, elaboração de vídeos explicativos, participação de reuniões pedagógicas e de pais online.  


