
 
 
 
 
 

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: 10 a 14 de maio / 10ª semana. Quantidade de aulas previstas: 25 aulas.  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Números 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura
  

Compreensão 
 

Compreensão em leitura 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
Composição e 

decomposição de 
números naturais 

 
 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a 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. 
(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 

Atividades: relembrar o que é 
uma notícia; leitura de uma 
notícia e retirar informações 
dela; ficha de leitura de 
palavras com NH; recorte e 
cole de palavras com NH; 
atividade de letra cursiva.  
Nosso livro de matemática 
páginas 46 e 227 
composição/decomposição de 
números e adição. 
 
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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Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

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. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(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. 
(EF03LP03) Ler e escrever 
corretamente palavras com os 
dígrafos lh, nh, ch. 
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(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro 
ordens. 
(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. 
 

3ª 

 
 
 
5h 
 
 
 
 

Números 
 
 

Grandezas e medidas 
 

Probabilidade e 
estatística 

 
 
 
 
 

 
 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

(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. 
(EF03MA24) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de 

Atividades: problemas 
matemáticos envolvendo o 
Sistema Monetário; trabalhar 
dobro de números inclusive em 
resolução de problemas. 
Atividade para treino da letra 
cursiva maiúscula e minúscula; 
livro Ápis página 211 questão 1 
identificar letras com som /s/ em 
palavras escritas em texto. 
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Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

 

 
 
 

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de um 

mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
Estratégia de leitura 

 

 

valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF03LP01) Ler e escrever palavras 
com correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e 
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e 
não u) e e (e não i) em sílaba átona 
em final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). 
(EF35LP13) Memorizar a grafia de 
palavras de uso frequente nas quais 
as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não 
representa fonema. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

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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4ª 
 
5h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Oralidade 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Números 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 
 

Estratégia de leitura 
 
 

Oralidade 
pública/Intercâmbio 

conversacional em sala 
de aula 

 
Relato oral/Registro  

formal e informal 
 

Compreensão 
 

Forma de composição de 
gêneros orais 

 
 
 
 
 
 
 

Compreensão em leitura 
 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a 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. 
(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF35LP10) Identificar gêneros do 
discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, 

Atividades: trabalhar a notícia 
falada; pesquisar uma notícia 
observando as principais 
informações nela contidas; ler 
em voz alta a notícia seguindo 
uma boa entonação e enviar 
por vídeo; assistir a um 
jornal/noticiário infantil; 
atividade para intensificação 
na letra cursiva. 
Nosso livro de matemática 
páginas 51 e 53 dobro e triplo. 
 
 
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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Planejamento e produção 

de texto 
 
 

Forma de composição 
dos textos 

 
 

Planejamento de texto 
oral 

Exposição oral 
 

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 

e suas características linguístico-
expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, 
conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na 
TV, debate, noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos no rádio 
e TV, aula, debate etc.). 
(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. 
(EF03LP22) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas, 
telejornal para público infantil com 
algumas notícias e textos de 
campanhas que possam ser 
repassados oralmente ou em meio 
digital, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação 
comunicativa, a organização 
específica da fala nesses gêneros e o 
tema/assunto/finalidade dos textos. 
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(EF35LP16) Identificar e reproduzir, 
em notícias, manchetes, lides e corpo 
de notícias simples para público 
infantil e cartas de reclamação 
(revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala de 
aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orientando-
se por roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa. 
(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. 
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5ª 

 
 
5h 
 
 
 

Grandezas e 
medidas 

 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Vida e evolução 
 

A noção de espaço 
público e privado 

 
 
 

Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
 

Medidas de capacidade e 
de massa (unidades não 

convencionais e 
convencionais): registro, 

estimativas e 
comparações 

 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 
 

Estratégia de leitura 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
 

Compreensão em leitura 
 

(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende 
da unidade de medida utilizada. 
(EF03MA20) Estimar e medir 
capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-
as em leitura de rótulos e 
embalagens, entre outros. 
(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a 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. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF03LP18) Ler e compreender, 
com autonomia, cartas dirigidas a 

Atividades: conhecendo e 
explorando unidades de 
medidas; selecionar alimentos 
vendidos ou não em litros e em 
quilo; selecionar alimentos de 
casa e identificar a unidade de 
medida marcada nos rótulos. 
Livro Ápis interdisciplinar 
páginas 70 e 71: conviver com 
animais; leitura gibi da Turma 
da Mônica.  
 
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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Características e 
desenvolvimento dos 

animais 
 

 
A cidade, seus espaços 

públicos e privados e 
suas áreas de 

conservação ambiental 

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. 
(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. 
(EF03CI05) Descrever e comunicar 
as alterações que ocorrem desde o 
nascimento em animais de 
diferentes meios terrestres ou 
aquáticos, inclusive o homem. 
(EF03CI06) Comparar alguns 
animais e organizar grupos com 
base em características externas 
comuns (presença de penas, pelos, 
escamas, bico, garras, antenas, 
patas etc.). 
(EF03HI09) Mapear os espaços 
públicos no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, hospitais, prédios 
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da Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores etc.) e identificar suas 
funções. 

6ª 

2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 
 

Artes visuais 
 
 
 
 
 

 
 

Educação Física 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Inglês  

Pontilhismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basquetebol 
 
 
 
 
 

 
 

Toys: car, train, doll, 
skateboard, kite, truck, 

bicycle, ball, etc. 

(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. 
 
 
 
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos 
de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 
 
 
 
 
- Oralidade; 
- Escrita; 
- Leitura; 
- Aprender o nome de alguns 
brinquedos em inglês; 
- Fixar oralmente o conteúdo e 
relacioná-lo ao  seu cotidiano. 

Ler o texto, assistir o vídeo com 
a técnica do pontilhismo e criar 
um desenho utilizando a técnica 
de Georges Seurat. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF e Word. 
Avaliações através de 
questões, debates e pesquisas. 

 
 
 
- Atividades orais e ortográficas 
que simbolizem os membros da 
família; 
- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português;  
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- Exercícios de fixação do 
conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário 
do idioma em sala online; 
- Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


