
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Ítalo/Laís (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 1° A/B
SEMANA 10 DE: 10 A 14 DE MAIO QUANTIDADE DE AULAS: 25h

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª
3

2

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

Grandezas e
medidas

Construção do sistema
alfabético

Medidas de tempo:
unidades de medida de
tempo, suas relações e o
uso do calendário

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita
alfabética como representação dos sons da fala.

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos
do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.

LIVRO DIDÁTICO LÍNGUA PORTUGUESA
PÁGINAS 49 e 50 (leitura da  música “família”)

https://youtu.be/PF1N6AUDSz0

PÁGINAS 52,53 E 54 (encontros de vogais)

LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA
PÁGINA 38 (calendário de Maio)

3ª

2

1

Mundo pessoal:
eu, meu grupo
social e meu
tempo

Geometria

A vida em família:
diferentes configurações
e vínculos

Localização de objetos e
de pessoas no espaço,
utilizando diversos
pontos de referência e
vocabulário apropriado

(EF01HI07) Identificar mudanças e
permanências nas formas de organização
familiar.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas
e de objetos no espaço em relação à sua própria
posição, utilizando termos como à direita, à
esquerda, em frente, atrás.

LIVRO DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR
PÁGINAS 38,39 (FAMÍLIA)

PÁGINAS 40 E 41 ( localização)

https://youtu.be/PF1N6AUDSz0


2
Educação
Física

Jogos e brincadeiras

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar
diferentes brincadeiras e jogos da cultura
popular presentes no contexto comunitário e
regional, reconhecendo e respeitando as
diferenças individuais de desempenho dos
colegas. 
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto
comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de origem. 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para
resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional,
com base no reconhecimento das características
dessas práticas. 
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na
produção de alternativas para a prática, em
outros momentos e espaços, de brincadeiras e
jogos e demais práticas corporais tematizadas na
escola, produzindo textos (orais, escritos,
audiovisuais) para divulgá-las na escola e na
comunidade. 

Conteúdo:

1º Momento: Realizar alongamento

2º Momento. Leitura, Construção e realização do

jogo assistir ao vídeo e caso não seja possível

realizar a prática desenhar a atividade prática da

aula.

3º Registrar a atividade prática através de fotos ou

pequenos vídeos.

4ª 3

2

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

Grandezas e
medidas

Construção do sistema
alfabético

Sistema monetário
brasileiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas
mediais e finais.

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de
moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações simples do
cotidiano do estudante.

LIVRO DIDÁTICO LÍNGUA PORTUGUESA
PÁGINAS 54 E 55 (Uso do til)

LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA
PÁGINAS 39 E 40 (sistema monetário)



5ª

3

Mundo pessoal:
meu lugar no
mundo

Mundo pessoal:
eu, meu grupo
social e meu
tempo

As fases da vida e a ideia
de temporalidade
(passado, presente,
futuro)

A vida em família:
diferentes configurações
e vínculos

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu
crescimento por meio do registro das
lembranças particulares ou de lembranças dos
membros de sua família e/ou de sua
comunidade.

(EF01HI07) Identificar mudanças e
permanências nas formas de organização
familiar.

Álbum de família: mudanças e permanências

Leitura: O livro da Família
https://drive.google.com/file/d/1NyOXnOWuBm
kcmNB8Bg6qj_Qf3G8mKjya/view?usp=sharing

2
Arte
Artes Visuais

Materialidades.

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos
e técnicas convencionais e não convencionais.

Instigar a percepção visual da criança acerca de
detalhes, composições, cores, semelhanças e
diferenças.

6ª

3

2

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Probabilidade e
estatística

Leitura de imagens
em narrativas visuais

Leitura de tabelas e de
gráficos de colunas
simples

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

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e
em gráficos de colunas simples.

LIVRO DIDÁTICO LÍNGUA PORTUGUESA
PÁGINAS 57,58,59,60 E 61 (leitura de história
em quadrinhos e interpretação de texto)

LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA
PÁGINA 41 (construção de tabela)

AVALIAÇÃO DA SEMANA:  Observar se o aluno reconhece e identifica elementos da estrutura do gênero HISTÓRIA EM QUADRINHOS.
Analisar as observações do aluno sobre as mudanças e permanências nas famílias.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.

https://drive.google.com/file/d/1NyOXnOWuBmkcmNB8Bg6qj_Qf3G8mKjya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NyOXnOWuBmkcmNB8Bg6qj_Qf3G8mKjya/view?usp=sharing

