
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora: Maria Elizabete Galindo dos Santos Barbosa Turma: 3°. Ano A 

Semana de: 21 a 25 de junho de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 
Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 

linguagem/área 
Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 
1 Inglês     

2 

Língua Portuguesa 
Compreensão. 

Estratégia de leitura. 

 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do 

texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas 

nos textos lidos. 

Avaliação de Língua Portuguesa: Interpretação 

de texto. Fábula: O gato e a barata. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

2 

Matemática 

Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com números 

naturais: adição e subtração. 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 

procedimentos de cálculo mental e escrito, 

inclusive os convencionais, para resolver 

problemas significativos envolvendo adição 

e subtração com números naturais. 

Matemática:  

Nosso livro de matemática, página: 49 

Pontos no jogo de dardos – Adição e subtração. 
Números 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Segmentação de 

palavras/Classificação de 

palavras por número de sílabas. 

(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). 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

Avaliação de língua portuguesa - 

Gramática:Diminutivo, classificação sílabica, 

dígrafos, encontro consonantal, acento agudo, 

pronome e antônimo. 

 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

3 

Matemática 

Problemas envolvendo 

significados da adição e da 

subtração: juntar, acrescentar, 

separar, retirar, comparar e 

completar quantidades. 

(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. 

Matemática:  

Nosso livro de matemática, página: 50 

Resolvendo problemas - Adição e subtração. 

 

Números 

4ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Pontuação. 
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e 

usar na escrita ponto final, ponto de 

Avaliação de língua portuguesa -Leitura e 

pontuações( . ! ?). Tipos de frases: Afirmativa, 
Análise linguística/ 

semiótica 
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(Ortografização) interrogação, ponto de exclamação e, em 

diálogos (discurso direto), dois-pontos e 

travessão. 

negativa, exclamativa e interrogativa. 

 

1 

Matemática Construção de fatos 

fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação.Reta 

numérica. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 

básicos da adição e da multiplicação para o 

cálculo mental ou escrito. 

Matemática: 

Nosso livro de matemática, página: 51. 

Multiplicar po dois. 
Números 

2 Educação Física 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de 

múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 

jogos populares do Brasil e de matriz 

indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse 

patrimônio histórico-cultural na 

preservação das diferentes culturas. 

(EF35EF04) Recriar, individual e 

coletivamente, e experimentar, na escola e 

fora dela, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena e africana, e demais práticas 

corporais tematizadas na escola, 

adequando-as aos espaços públicos 

disponíveis 

Através do ensino a distância;  

Prática conforme vídeo e instruções enviadas 

pelo professor; Alongar, aquecer e Vivenciar 

com a Família, amigos ou individualmente   

Teórica:   Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 

atividade;  

Sequência Coordenada (Nível 2) 

                                             

5ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia. 

(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). 

Avaliação de língua portuguesa - Produção de 

frases e textos. Ditado de palavras. 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma) 

3 

Matemática 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 

números naturais: adição e 

subtração. 

EF03MA05) Utilizar diferentes 

procedimentos de cálculo mental e escrito, 

inclusive os convencionais, para resolver 

problemas significativos envolvendo adição 

e subtração com números naturais. 

Avaliação de matemática. 

Situações problema, composição de números, 

valor poscional, medida de tempo e capacidade. 

 

Números 

6ª feira 

2 Arte Artes visuais 

EF15AR01. Identificar e apreciar 

formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, 

Avaliação de Arte- Artes Visuais 

NO CADERNO DE DESENHO , FAÇA UMA 

RELEITURA DA OBRA DE ARTE “ As 
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cultivando a percepção, o imaginário, Bandeirinhas “ 

( lembrando que na releitura , você desenha a 

obra de arte como você está vendo). 

2 

Língua Portuguesa 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias 

em quadrinhos e tirinhas, relacionando 

imagens e palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos de balões, de 

letras, onomatopeias). 

Língua portuguesa: 

Livro apis língua portuguesa, páginas: 82, 83 e 

84.Agora você.História em quadrinhos. 

Reticências. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

1 

Matemática 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. 

(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. 

Matemática: 

Nosso livro de matemática, páginas: 52 e 53 

Soldados de marcos 

Dobro e triplo 

 

Números 

Avaliação da semana: Escrita ortográfica, produção de frases e textos. Composição dos números e resoluções de situações problemas envolvendo adição e subtração. 

 


