
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: Helena/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza  Turmas 3 º A 
Semana10: de 10 a 14 maio de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 
 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

5 aulas 
Português 
 

Leitura/escuta 
Compartilhada e 
autônoma 
 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 
 

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, 
onomatopeias). 

Livro de Língua portuguesa páginas 70 a 75. Leitura de 
histórias em quadrinhos. Interpretação de texto e imagens, 
onomatopeias. Linguagem informal na fala.  

3ª 

 
5 aulas 
Português 
 
 
 

Leitura/escuta 
Compartilhada e 
autônoma 

Estratégia de leitura 
 
Compreensão 

(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do 
texto. 
 
(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Livro de Língua portuguesa páginas 78 a 84. Produção de 
texto em quadrinhos. Leitura e interpretação de 
onomatopeias.  
Uso de linguagem informal na fala. 
Uso de reticencias.  

4ª 

5 aulas 

Matemátic
a 

 
 

Números  
 
 

Composição e 
decomposição de 
números naturais 
 
Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração 

(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro 
ordens. 

Livro de matemática páginas 44 a 48. 
Identificar sequencias numéricas e continuar. 
Usar cartelas numéricas e decomposição para fazer 
cálculos. 
Fazer somas usando decomposição ou realocação das 
dezenas. 
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 EF03MA03) Construir e utilizar 
fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental 
ou escrito. 
 

 

5ª 

5 aulas 

Matemátic
a 

 

 

Números  

 

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

(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. 

Livro de matemática páginas 49 e 50. Resolver usando 
diferentes métodos os problemas matemáticos. 
 

6ª 

2 aulas 

 

 

 

2 aulas 

 

 

 

1 aula 

Educação Física 

 

 

 

Artes 

 

 

 

Inglês 

Brincadeira e jogos 
 
 
 
 
 
 
 
-Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 

 (EF35EF02) planejar e utilizar 
estratégias para possibilitar a 
participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos 
populares do indígenas e 
africana. 
 
-(EF15AR01) Identificar e 
apreciar formas distintas das 
artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 
 
Oralidade; - Escrita; - Leitura; - 
Aprender o nome de alguns 

-Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e alternativos 
Artes Visuais: Artista Giuseppe Arcimboldo Giuseppe 
Arcimboldo foi um pintor italiano mais conhecido por 
criar cabeças de retratos imaginativos feitas 
inteiramente de objetos como frutas, vegetais, flores, 
peixes e livros. Essas obras formam uma categoria 
distinta de suas outras produções. Assista ao vídeo do 
Youtube “Quintal da Cultura- Arcimboldo“ 
https://youtu.be/IRAcD505b68 ATIVIDADE Inspirado no 
artista vamos desenhar uma cesta com todas as frutas 
que você lembrar. (Quem quiser pode fazer recorte e 
colagem das frutas), ou até mesmo imprimir, pintar, 
recortar e colar. 
 Atividades diversificadas da palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português; - Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do vocabulário do 
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   Toys: car, train, doll, 
skateboard, kite, truck, 
bicycle, ball, etc 
 

brinquedos em inglês; - Fixar 
oralmente o conteúdo e 
relacioná-lo ao seu cotidiano. 

idioma, em sala online (viaWhatsapp) Atividade que 
desenvolva a criatividade e participação; - Internet (links 
de vídeos explicativos e áudios); 

Avaliação da semana: o aluno interpreta expressões e onomatopeias nas leituras dos quadrinhos. Produz histórias a partir de ilustrações. O aluno sabe usar o  

Método de decomposição para fazer cálculos. Encontra formas matemáticas para resolver diferentes problemas. 

 

 


