
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: Helena/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza  Turmas 3 º A 
Semana 12: de 24 a 28 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 
 

Análise 
linguística/ 
Semiótica 
(Ortografização) 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
 
 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de 
uso frequente nas quais as relações fonema-
grafema são irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

 
Livro de Língua portuguesa páginas 
89 e 90. O uso da letra ç. 
Aula explicativa no Google Meet. 
 

 
 
 
 

3ª 

 
5 aulas 
Português 
 

Leitura/escuta 

(Compartilhada e 
autônoma 

 

 
 
Compreensão em leitura 

(EF03LP12) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
Livro de Língua portuguesa páginas 
94 a 98: leitura de carta pessoal.  
Interpretação do texto. 
Conhecer a estrutura interna da carta 
pessoal. 

5ª 

5 aulas 

Matemática 

 
 

Geometria  

 

 

Localização e 
movimentação: 
representação de 
objetos e pontos de 
referência 
 
 
 

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio 
de esboços de trajetos ou utilizando croquis e 
maquetes, a movimentação de pessoas ou de 
objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes 
pontos de referência. 
 

 
Livro de matemática páginas 33 e 34, 
e 58 e 59.  
Identificar nos mapas pontos de 
referências, fazer rotas e identificar 
ruas. 
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6ª 

2 aulas 

 

 

 

2 aulas 

 

 

 

1 aula 

 

Educação Física 

 

 

 

Artes 

 

 

 

Inglês 

 

Brincadeira e jogos 
 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
 
 
Review: - Greetings: Hi, 
Hello, How are you? 
Nice to meet you, Good 
Morning, Good 
Afternoon, Good 
Evening, Good Night, 
See you soon, So long, 
etc. 
 

 
(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. 
 
 
 
- Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Saber falar, ler 
e escrever as saudações em inglês; Associar 
os cumprimentos ao seu cotidiano. 

Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos com 
material reciclável e alternativo 
Artes Visuais: Artista Ivan Assista ao 
vídeo do Youtube sobre o Artista Ivan 
Cruz https://youtu.be/LLRvo9Ovt2A 
ATIVIDADE Vamos fazer a releitura 
da obra “Crianças brincando de 
bambolê”, de Ivan Cruz. 
- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; - Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma, em sala online 
(via Whatssapp); - Atividade que 
desenvolva a criatividade e 
participação; - Internet (links de 
vídeos explicativos e áudios); 

Avaliação da semana:  Compreendeu o sistema da multiplicação e consegue aplicá-la na resolução de problemas. Localiza-se no mapa, assim como os 
pontos de referem 

Cia. Conhece as regras básicas da ortografia e consegue aplica-las em sua escrita. Identifica o gênero carta pessoal e sua estrutura. 

 


