
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Comendador Abdalla Chiedde
Professoras:   Flávia Carolina (titular)/Katia Ernica (arte)/Josemir (educação Física) Turmas: 1º Ano A

semana 12 De 24 à 28 de MAIO de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conte

údo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3 aulas de
língua
portuguesa
2 aulas de
matemática

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Grandezas
e medida

LEITURA

COLABORATIVA E

AUTÔNOMA

Decodificação/Fluência
de leitura

Leitura de tabelas e de
gráficos de colunas
simples

(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.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão

na decodificação, no caso de palavras de uso

frequente, ler globalmente, por

memorização.

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas

e em gráficos de colunas simples.

LEITURA DELEITE

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA PÁG.70 E 71 -
LEITURA DE PALAVRAS
ENCONTRADAS NO TEXTO.

LIVRO DIDÁTICO DE
MATEMÁTICA PAG. 42- gráfico de
colunas
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3ª

3 aulas de
língua
portuguesa

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

LEITURA

COLABORATIVA E

AUTÔNOMA

Decodificação/Fluência
de leitura

(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.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão

na decodificação, no caso de palavras de uso

frequente, ler globalmente, por

memorização.

LEITURA DELEITE

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA PÁG. 72 -
CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO
TEXTO

ARTE
2 aulas Artes visuais

História feita de pontos
e linhas

ARTE

(EF15AR01) Explorar e reconhecer elementos

constitutivos das artes visuais (ponto, linha,

forma, cor, espaço, movimento etc.)

(EF15AR06) Dialogar com princípios

conceituais, proposições temáticas,

repertórios imagéticos e processos de criação

nas suas produções visuais

Observar os personagens de
história em quadrinhos Bidu e
Snoop.
Criar um personagem, um cachorro
diferente. Dar nome ao cãozinho.
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4ª 3 aulas de
Língua
Portuguesa
2
matemática

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Análise linguística/

semiótica

(Alfabetização)

Grandezas
e medida

LEITURA

COLABORATIVA E

AUTÔNOMA

Decodificação/Fluência
de leitura

Sistema monetário
brasileiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas

(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.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão

na decodificação, no caso de palavras de uso

frequente, ler globalmente, por

memorização.

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas

espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do
mundo físico.

LEITURA DELEITE

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA PAGINA 73 -
ESTUDO DE TIRINHA E ESCRITA
DE PALAVRAS..

LIVRO DIDÁTICO DE
MATEMÁTICA PAG. 45 - FIGURA
GEOMÉTRICA - CILINDRO

5ª

3 aulas
Língua
portuguesa

2 aulas de
MATEMÁTIC
A

Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Probabilidade e
estatística

LEITURA

COLABORATIVA E

AUTÔNOMA

Formação de leitor

PADRÕES FIGURAS E
NUMÉRICOS:
INVESTIGAÇÃO DE
REGULARIDADE OU

(EF15LP15) Reconhecer que os textos

literários fazem parte do mundo do

imaginário e apresentam uma dimensão

lúdica, de encantamento…

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão

na decodificação, no caso de palavras de uso

frequente, ler globalmente, por

memorização.

LEITURA DELEITE

INTERAÇÃO ONLINE VIA APP
MEET

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA PÁGINA 74 e 75 -
ESTUDO DE PALAVRAS NOVAS
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PADRÕES EM
SEQUÊNCIA.

(EF01MA09) ORGANIZAR E ORDENAR

OBJETOS FAMILIARES OU REPRESENTAÇÕES

POR FIGURAS, POR MEIO DE ATRIBUTOS, TAIS

COMO COR FORMA E MEDIDA

LIVRO DIDÁTICO DE
MATEMÁTICA PÁGINA 46 -
COMPLETANDO PADRÕES.

6º 3 AULAS DE
CIÊNCIAS2 VIDA E EVOLUÇÃO

Corpo humano

Respeito à
diversidade

(EF01CI04) Comparar características físicas

entre os colegas, reconhecendo a diversidade

e a importância da valorização, do

acolhimento e do respeito às diferenças.

LIVRO DIDÁTICO DE
INTERDISCIPLINAR - PÁG. 34-37
-RESPEITO ÀS DIFERENÇAS

● Avaliação da semana: As atividades planejadas envolvem leituras para deleite, informação, vídeos, interpretação, estudo, pesquisas, dentre
outros.

● As atividades serão autoinstrucionais de forma que os alunos consigam realizar com o mínimo de auxílio da família.

● As correções, instruções e explicações serão feitas via WhatsApp quando necessário, por meio de vídeo, áudio ou ainda mensagem de texto e/ou
pelo aplicativo MEET.

● O roteiro de atividades será enviado para os alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon, WhatsApp, e-mail ou ainda para aqueles que
não têm acesso às mídias sociais, os materiais serão disponibilizados na unidade escolar para serem retirados pelos responsáveis.
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