
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde”
Professora: Titular Sandra / Arte Kátia / Educação Física Josemir
Turma:  3º ano A
Semana 29 de Março a 01 de Abril de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo

Habilidades

Estratégias e Recursos

2ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa;

02 aulas de
matemática.

Língua portuguesa
Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Matemática
Números

Pontuação

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

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.
(EF03MA05) Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo mental e
escrito 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

Acolhida;
Escrita do cabeçalho no caderno;
Atividades Livro Ápis página 38. 39
e 40;
Sinais de pontuação;
Tecendo saberes;
Frase, expressividade e pontuação.
Nosso Livro de Matemática página
25;
A maravilhosa apresentação;
Situações de subtração;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/ computador.



cálculo exato ou aproximado,
incluindo cálculo mental.

3ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa;

Arte 2 aulas

Língua portuguesa
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

ARTE
Artes visuais

Compreensão

Estratégia de leitura

ARTE
Cores, formas e cores

EF35LP03) Identificar a ideia central
do texto, demonstrando
compreensão global.
(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.

ARTE
(EF15AR03) Explorar e reconhecer

elementos constitutivos das artes

visuais (ponto, linha, forma, cor,

espaço, movimento etc.)

Escrita do cabeçalho no caderno;
Atividades sobre a
Conscientização do autismo;
Vídeo de apresentação do
Personagem André Turma da
Mônica:
https://youtu.be/uXqKGhah1EE
Perguntas sobre o vídeo;
Antônimo de algumas palavras
referentes ao tema: Amor, Acolher,
Respeito;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

ARTE
Cores quentes e frias : uma folha
dividida ao meio, de um lado
pintar com as cores frias, do outro
com as cores quentes. Fazer o
desenho da árvore que deverá
ocupar o espaço central da folha
sobre



4ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa;

01 aula de
matemática.

Língua Portuguesa
Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Matemática
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.

Escrita do cabeçalho no caderno;
Livro Ápis págs. 41;
Continuação de Frase,
expressividade e pontuação;
Nosso Livro de Matemática pág 26;
Ganhar ou perder, situações
problema envolvendo adição e
subtração;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

5ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

02
Matemática

Língua Portuguesa
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Matemática
Grandezas e medidas

Estratégia de leitura

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

(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao texto
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

Conscientização do autismo/Vídeo
Autismo explicado pra
crianças/Fafá Conta;
Livro Meu amigo faz iii - Andréa
Werner;
Frases de conscientização e
desenhos sobre o livro;
Ficha de leitura do livro;
Nosso livro de Matemática pag.
27- Medindo o tempo;
Anotação no caderno: Calendário;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.



inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.

(EF03MA22) Ler e registrar medidas
e intervalos de tempo, utilizando
relógios (analógico e digital) para
informar os horários de início e
término de realização de uma
atividade e sua duração.

6ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa;

02 Ed

Feriado Feriado Feriado Feriado

A avaliação será através de observação, participação e registro.


