
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Professores: Ana Maria, Eva e Monalisa. Professores Especialistas: Rutemberg, 
Cleuza e Rita.  

Turmas   3º Ano A, B e C 

Semana de: 31 de maio a 02 de junho / 13ª semana. Quantidade de aulas previstas: 15 aulas.  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Terra e Universo 
 

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Números 

Características da Terra 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Construção de fatos 

fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
 

(EF03CI07) Identificar características 
da Terra (como seu formato esférico, a 
presença de água, solo etc.), com 
base na observação, manipulação e 
comparação de diferentes formas de 
representação do planeta (mapas, 
globos, fotografias etc.). 
(EF03GE09) Investigar os usos dos 
recursos naturais, com destaque para 
os usos da água em atividades 
cotidianas (alimentação, higiene, 
cultivo de plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados por 
esses usos. 
(EF15LP01) Identificar a função social 
de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a 

Atividades: uso e consumo da 
água; preservação do meio 
ambiente; atividade letra cursiva. 
Nosso livro de matemática 
página 66 situações problema 
soma e subtração. 
Experiência é vivo ou não vivo? 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, lápis, 
borracha, aplicativos de jogos e 
livro didático. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
Impactos das atividades 

humanas 

comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 

 
 
 

3ª 

 
 
 
 

Números 
 
 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 
números naturais de até a ordem de 
unidade de milhar, estabelecendo 

Atividades: observar/retirar 
informações de dados e 
tabelas; conhecendo figuras 
geométricas planas e 
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5h 
 
 
 
 

Probabilidade e 
estatística 

 
Geometria 

 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Matéria e energia 
 

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras 
 

Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento, análise 

de características e 
planificações 

 
Figuras geométricas 

planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, 

trapézio e 
paralelogramo): 

reconhecimento e análise 
de características 

 
 

relações entre os registros numéricos 
e em língua materna. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e 
comparar dados apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo 
resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor 
frequência, apropriando-se desse tipo 
de linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
(EF03MA14) Descrever 
características de algumas figuras 
geométricas espaciais (prismas retos, 
pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas 
planificações. 
(EF03MA15) Classificar e comparar 
figuras planas (triângulo, quadrado, 
retângulo, trapézio e paralelogramo) 
em relação a seus lados (quantidade, 

espaciais; identificar em 
figuras geométricas seus 
lados e vértices. 
Livro Ápis interdisciplinar 141  
e 142 problemas ambientais e 
poluição. 
Atividade letra cursiva. 
 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, lápis, 
borracha, aplicativos de jogos e 
livro didático. 
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Estratégia de leitura 

 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Saúde auditiva e visual 

 
Produção, circulação e 

consumo 

 
Impactos das atividades 

humanas 

 

posições relativas e comprimento) e 
vértices. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF03CI03) Discutir hábitos 
necessários para a manutenção da 
saúde auditiva e visual considerando 
as condições do ambiente em termos 
de som e luz. 
(EF03GE08) Relacionar a produção 
de lixo doméstico ou da escola aos 
problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para o 
consumo consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de redução, 
reuso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na 
escola e/ou no entorno. 
(EF03GE11) Comparar impactos das 
atividades econômicas urbanas e 
rurais sobre o ambiente físico natural, 
assim como os riscos provenientes do 
uso de ferramentas e máquinas. 

4ª 
 
5h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Estratégia de leitura 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 

Atividades: leitura e 
interpretação de texto sobre a 
preservação das represas de 
São Paulo; vídeo “O menino que 
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Natureza, 
ambientes e 

qualidade de vida 
 

Números 

 
Compreensão 

 
Compreensão em leitura 

 
Produção, circulação e 

consumo 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
Problemas envolvendo 

diferentes significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 

voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 
(EF03LP18) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas dirigidas a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas de 
leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros 
gêneros do campo jornalístico, de 
acordo com as convenções do gênero 
carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
(EF03GE08) Relacionar a produção 
de lixo doméstico ou da escola aos 
problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para o 
consumo consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de redução, 
reuso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na 
escola e/ou no entorno. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 

quase morreu afogado no lixo” 
de Ruth Rocha; leitura da 
semana; ficha de leitura. 
Nosso livro de matemática 
páginas 56 e 57: multiplicação.  
 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, lápis, 
borracha, aplicativos de jogos e 
livro didático. 
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(EF03MA07) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 2, 3, 
4, 5 e 10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e elementos 
apresentados em disposição 
retangular, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo e registros. 

5ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FERIADO  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

6ª 

 
 
 
 
 
                       
 
 

PONTE  
FERIADO  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


