
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde”
Professora: Titular Sandra / Arte Kátia / Educação Física Josemir
Turma:  3º ano A
Semana : 24 de maio a  28 de maio de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área
Objetos de

conhecimento/conteúdo Habilidades
Estratégias e Recursos

2ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa
;

02 aulas de
matemática
.

Língua portuguesa
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Matemática
Números

Compreensão em leitura

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

(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.

(EF03MA03) Construir e utilizar
fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental
ou escrito.

Acolhida;
Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Livro Ápis página 98
e 99;
Continuação da interpretação
do texto;
Aí vem carta pessoal;
Atividades Nosso Livro de
Matemática págs 51 e 52-
Multiplicar por 2;
Os soldados de Marcos;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/ computador.



3ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa
;

Oralidade Variação linguística; (EF35LP11) Ouvir gravações,
canções, textos falados em
diferentes variedades linguísticas,
identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades
linguísticas como características do
uso da língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais, rejeitando preconceitos
linguísticos.

Escrita do cabeçalho no
caderno
Livro Ápis Língua Portuguesa
págs. 100 e 101- Leitura
Tecendo Saberes;
102 e 103- Língua: usos e
reflexão;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

Arte
2 aulas

ARTE
Artes visuais

ARTE
Cultura afro-brasileira
Instrumentos musicais

ARTE
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais  e nacionais.

ARTE

Confecção de máscara africana



4ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa
;

01 aula de
matemática
.

Língua Portuguesa
Oralidade

Matemática
Números

Variação linguística;

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes
iguais e medida.

(EF35LP11) Ouvir gravações,
canções, textos falados em
diferentes variedades linguísticas,
identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades
linguísticas como características do
uso da língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais, rejeitando preconceitos
linguísticos.

(EF03MA03) Construir e utilizar
fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental
ou escrito.
(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.

Escrita do cabeçalho no
caderno;
Livro Ápis págs   e 104   e 105;
Agora você;
Atividades Nosso Livro de
Matemática pág. 53- Dobro e
triplo;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

5ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

02
Matemática

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Matemática
Números

Morfologia;

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

(EF03LP08) Identificar e diferenciar,
em textos, substantivos e verbos e
suas funções na oração: agente,
ação, objeto da ação.
(EF03MA03) Construir e utilizar
fatos básicos da adição e da

Escrita do cabeçalho no
caderno;
Livro Ápis págs  106 E 107-
Substantivos;
Atividades Nosso Livro de
Matemática pág. 54- Multiplicar
por 4.
Lápis;



multiplicação para o cálculo mental
ou escrito.

Borracha;
Celular/computador.



6ª

Sá
ba
do

03 aulas de
Língua
Portugue

02 Aulas
Educação
Física

4h

Língua Portuguesa
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma;

Vida e evolução;

Educação Física

Reposição

Estratégia de leitura.

Características e
desenvolvimento dos
animais

Ginástica

Movimento

(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao texto
que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do texto),
apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o
universo temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria
obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas;
EF03CI04) Identificar
características sobre o modo de
vida (o que comem, como se
reproduzem, como se deslocam
etc.) dos animais mais comuns no
ambiente próximo.

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos
tipos de esportes de campo, taco,
rede/parede e invasão, identificando seus
elementos comuns e criando estratégias
individuais e coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletivo
e pelo protagonista.

Escrita do cabeçalho no
caderno:

Ficha de leitura sobre o
Adivinha quanto te amo Sam
McBratney;
Atividades de Ciências no
caderno;
Texto: Leilão de jardim
Pesquisa de campo sobre um
ambiente e características de
seus animais;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

Construir sistema tático base quatro
com diversos cones  realizando
demarcações   e  lançamento com
recepção de bola.



Pagamento de ponte: 16/02

Jogos e Brincadeiras

A avaliação será através de observação, participação e registro. Em aulas online e devolutivas por imagem ou áudio.


