
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

 

Escola: MANOEL BAPTISTA DA SILVA  
Professores: : Edilaine Gigi, Eduardo, Cleusa, Itamilias Turmas: 1 A 
Semana 13: de: 31/05 A 04/06 Quantidade de aulas previstas: 25 HORAS  
 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 
 
5 HORAS  
 

Língua 
Portuguesa/ 
matemática 

Leitura/ oralidade 
Letra F 
Alfabeto 
Números 
 

 (EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em 
situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérico. 
(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras 
e frases (de forma alfabética usando letras/grafemas que 
representem fonemas. 
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais 
gráficos.  
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (silabas, fonemas, 
partes de palavras) com sua representação escrita. 
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de silabas iniciais. 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. 
(EF15LP15) Reconhecer que textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- os, em sua diversidade cultura, como 
patrimônio artístico da humanidade. 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de silabas mediais e finais. 

Segunda-feira 
Realizar o alfabeto. 
Leitura deleite: Quem 
soltou o pum? 
Livro de Língua 
Portuguesa  
Pág. 101, 102, 103. 
Trabalhar a família 
silábica do F 
Matemática: Números 
de 1 a 50. 
Aula no meet.  
Recursos: Internet/ 
celular/(whatsApp)/Yout
ube. 
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3ª 

 
 
 
 
 
5 horas  
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa/ 
Matemática  

Leitura/ oralidade  
Alfabeto  
Letra F 
Números/ quantidade  
Dezena e dúzia  

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. 
(EF15LP15) Reconhecer que textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- os, em sua diversidade cultura, como 
patrimônio artístico da humanidade. 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de silabas mediais e finais. 
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 
unidades e apresentar o resultado por registros verbais e 
simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 
 

Terça-feira 
Construção do alfabeto 
Língua Portuguesa 
Atividades com a letra F 
Leitura Deleite: Amigos. 
Livro de Matemática: 
pág. 72, 73,74. 
Quantidades 
Dúzia 
Dezena 
Números de 1 a 50.  
Aula no meet  
Recursos: Internet/ 
celular/(whatsApp)/Yout
ube. 
 

4ª 

 
 
 
5 horas  
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa/ 
Matemática/Int
erdisciplinar  

Leitura/oralidade  
Números/ Quantidade 
Família/ diferenças/ 
localizações  
  

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. 
(EF15LP15) Reconhecer que textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- os, em sua diversidade cultura, como 
patrimônio artístico da humanidade. 
 (EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando 
diferentes estratégias como o pareamento e outros 
agrupamentos. 
(EF01MA05) Comparar números naturais de duas ordens em 
situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias de sua 

QUARTA-FEIRA 
Construção do alfabeto  
Leitura Deleite: Menina 
bonita do laço de fita.  
Números do 1 ao 50 
Livro de matemática 
pág. 
75 
Livro Interdisciplinar 
pág. 37, 38, 39, 40, 41. 
Família  
Diferenças e localização 
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família e de sua comunidade. 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de 
organização familiar. 
 

 Gostos e preferencias.  
Recursos: Internet/ 
celular/(whatsApp)/Yout
ube. 
 

5ª 5 horas  
 

FERIADO  FERIADO  

6ª  
EMENDA DE 
FERIADO 

 EMENDA DE FERIADO  

Avaliação da semana: Avaliação por meio das devolutivas realizadas por meio de vídeos, fotos, e a participação nas aulas. 

 

 

 


