
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Municipal Yoshihiko Narita

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

Semana 9: de 03 a 07 de Maio 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

Grandezas e 
medidas
Leitura e escrita

Medidas  de  tempo:
intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas
em  relógios  digitais  e
ordenação de data

(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. 
(EF02MA18)  Indicar  a  duração  de  intervalos  de
tempo entre  duas datas,  como dias da semana e
meses  do  ano,  utilizando  calendário,  para
planejamentos e organização de agenda.

 Uso  de  pontuação  e  ordenar
frases.

 Medidas  de  tempo  (bimestre,
semestre..)

3ª

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

Leitura/escuta

Grandezas e 
medidas

Compreensão

Medidas  de  tempo:
intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas
em  relógios  digitais  e
ordenação de data

(EF35P03)  Identificar  a  idéia  central  do  texto,
demonstrando compreensão global
(EF02MA18)  Indicar  a  duração  de  intervalos  de
tempo entre  duas datas,  como dias da semana e
meses  do  ano,  utilizando  calendário,  para
planejamentos e organização de agenda.

 Desarmamento infantil 
 Medidas de tempo (calendário)

4ª

02 aulas
Educação Física Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil, do 
mundo, de matriz indígena 
e africana;
Ginástica Geral

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de 
matriz indígena e africana, explicando suas 
características e a importância desse patrimônio 
histórico-cultural na preservação das diferentes 

Através do ensino a distância; 

Prática
Conforme vídeo e instruções enviadas
pelo professor;
Alongar, Aquecer e Vivenciar com a 
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02 aulas Arte

culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e 
experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e demais 
práticas corporais tematizadas na escola, 
adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
(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.

(EF15AR07)  Reconhecer  algumas  categorias  do
sistema  das  artes  visuais  (museus,  galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

Família, amigos ou individualmente  

Teórica:   
Responder questões propostas
Fixar os elementos teóricos na prática 
da atividade; 
Cubo Mágico de Tabuleiro

RELEITURA DE OBRA DE ARTE

Plantão de dúvidas

5ª

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

Grandezas e 
medidas
Reconhecimento 
de novas grafia

Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios 
digitais e analógicos, 
duração de eventos e 
reconhecimento de 
relações entre unidades de 
medida de tempo

(EF04LP04)  Usar  acento  gráfico  (agudo  ou
circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -
r, -ão(s) 
(EF04LP04RS-1) Reconhecer sinais gráficos como
o acento agudo (para vogais abertas) e circunflexo
(para vogais fechadas), em paroxítonas terminadas
em - i(s), -l, -r, -ão(s), empregando-os na produção
textual. 
(EF03MA23)  Ler  horas  em relógios  digitais  e  em
relógios  analógicos  e  reconhecer  a  relação  entre
hora e minutos e entre minuto e segundos.

 Palavras terminadas em ÃO e 
plural de palavras terminadas e 
ÃO

 Medidas de tempo ( horas)

6ª

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

Análise 
linguística, 
semiótica
Grandezas e 
medidas

Medidas  de  tempo:  leitura
de  horas  em  relógios
digitais  e  analógicos,
duração  de  eventos  e
reconhecimento  de
relações entre unidades de
medida de tempo

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não 
u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra –
e com marcas de nasalidade (til, m, n).

 Som nasais (til) , (n) e (m)
 Medidas de tempo ( horas)
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11h às 12h (EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em 
relógios analógicos e reconhecer a relação entre 
hora e minutos e entre minuto e segundos.

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.  


