
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 : 31 de maio a  02 de junho 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
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
multiplicação para o cálculo mental
ou escrito.

Acolhida;
Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Livro Ápis página
108 e 109- substantivo próprio
e substantivo comum;
Atividades Nosso Livro de
Matemática págs 55 - Multiplicar
por 5
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/ computador.



3ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

Matéria e energia

Produção de som
Efeitos da luz nos materiais
Saúde auditiva e visual

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários
para a manutenção da saúde auditiva e
visual considerando as condições do
ambiente em termos de som e luz.

Escrita do cabeçalho no
caderno
Leitura:  O que é meio ambiente
Observação de imagens
transformadas pela ação
humana que causam danos à
qualidade de vida;
Questionário referente às
imagens
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

Arte
2 aulas

ARTE
Artes visuais

ARTE
RETRATO

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
Observar o Retrato de Mada
Primavesi.
1- responder as questões
2- Criar um retrato de um amigo
ou familiar.



4ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

01 aula de
matemática

Língua
Portuguesa/geogra
fia

Natureza, ambientes
e qualidade de vida

Matemática
Números

Produção, circulação e
consumo;

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.

(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, reúso
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.
(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;
Texto sobre o lixo;
Vídeo Meio ambiente-
reciclagem
https://youtu.be/q0dJ
SM-Wjxk
Levantamento de dados sobre o
descarte do  lixo de casa;
Atividades Nosso Livro de
Matemática pág. 56- Multiplicar
por 10;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

5ª 03 aulas de Feriado

https://youtu.be/q0dJSM-Wjxk
https://youtu.be/q0dJSM-Wjxk


6ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa

Educação
Física
02 Aulas

Ponto facultativo

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


