
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 11 DE: 17 A 21 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/semiótica
(Alfabetização)

Probabilidade e
estatística

Geometria

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/ Acentuação

Leitura de tabelas e de
gráficos de colunas
simples

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

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar
letras em formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e
em gráficos de colunas simples.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas
e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para
a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em
baixo, é necessário explicitar-se o referencial.

-LIVRO DIDÁTICO LÍNGUA PORTUGUESA:
PÁGINA 62

-ATIVIDADE IMPRESSA:
Família silábica letra B

-LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA
PÁGINA 42 (gráfico)

-PÁGINA 43 (BRINCADEIRA: O RABO DO
BURRINHO)

3ª
3

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Decodificação/Fluência
de leitura

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na
decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.

-ATIVIDADE IMPRESSA:
Cruzadinha com banco de palavras (letra B)



2 Educação Física Esportes

(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo

trabalho coletivo e pelo protagonismo, a

prática de esportes de marca e de precisão,

identificando os elementos comuns a esses

esportes. 

(EF12EF06) Discutir a importância da

observação das normas e das regras dos

esportes de marca e de precisão para assegurar

a integridade própria e as dos demais

participantes. 

Conteúdo: Esportes  

Esportes de precisão  

1º Momento: Assistir ao vídeo, realizar

alongamento.

2º Momento: Atividade prática “Quem

chega mais perto da garrafa”

3º Momento: Registrar a atividade através

de uma foto ou pequeno vídeo e enviar no

e-mail.

4ª 3

2

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Álgebra

Construção do sistema
alfabético e da
ortografia

Padrões figurais e
numéricos: investigação
de regularidades ou
padrões em sequências

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em
sílabas.

EF01MA09) Organizar e ordenar objetos
familiares ou representações por figuras, por
meio de atributos, tais como cor, forma e
medida.

-LIVRO DIDÁTICO LÍNGUA PORTUGUESA:
PÁGINAS 63 E 64 (PALAVRAS INICIADAS COM
A LETRA B)

-LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA
PÁGINAS 46 E 47 (SEQUÊNCIA DE CORES)

5ª

3

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários
fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como patrimônio artístico
da humanidade.

LEITURA: AS BONECAS DA VÓ MARIA
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
historias/as-bonecas-da-vo-maria/

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA – BEXIGA QUE SE
MOVE SOZINHA (ENERGIA ESTÁTICA)

https://youtu.be/Wm_XTs10VG4

2
Arte
Artes Visuais

Contextos e práticas.

(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.

Promover atividades que façam uso de
diversos tipos de materiais como sucata,
argila, lápis de cor, tecido, etc.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/
https://youtu.be/Wm_XTs10VG4


6ª
3

2

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Geometria

Construção do sistema
alfabético

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

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

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas
e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para
a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em
baixo, é necessário explicitar-se o referencial..

ATIVIDADE IMPRESSA: completar as lacunas
com as vogais, ligar a imagem à palavra.

LIVRO DIDÁTICO MATEMÁTICA
PÁGINAS 48 (DESAFIO)
PÁGINA 49 (JOGO: TRILHA)

AVALIAÇÃO DA SEMANA: Observar se o aluno associa fonema e grafema representados pela letra B.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


