
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Ítalo/Laís (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 1° A/B
SEMANA 17 DE: 28 de junho a 01 de julho QUANTIDADE DE AULAS: 20

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

5

Análise
linguística/
semiótica

(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/
Acentuação

Segmentação de
palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em
sílabas.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar
letras em formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.

(EF01LP12) Reconhecer a separação das
palavras, na escrita, por espaços em branco.

Atividade impressa avaliativa:

- Organizar palavras em ordem alfabética,
quantificar sílabas, identificar letras
faltantes.

-Relacionar os diferentes formatos de letras

-Separar as palavras corretamente

3ª

3
Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em
textos.

Atividade impressa avaliativa:

-Interpretação de texto, identificar
informações



2 Educação Física

Esportes

Marca e precisão

Jogos Olímpicos

(EF12EF05). Experimentar e fruir, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática
de esportes de marca e de precisão,
identificando os elementos comuns a esses
esportes. 
(EF12EF06). Discutir a importância da
observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para assegurar
a integridade própria e as dos demais
participantes. 

1º Momento: Realizar desafio

2º Momento: Registrar atividade e enviar
no E-mail:
diogomacieldasilva@outlook.com

4ª

5

Álgebra

Números

Geometria

Probabilidade e
estatística

Sequências recursivas:
observação de regras usadas
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais 2,
menos 1, menos 2, por
exemplo)

Construção de fatos básicos da
adição

Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações
com objetos familiares do
mundo físico

Leitura de tabelas e de gráficos
de colunas simples

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento
e a explicitação de um padrão (ou
regularidade), os elementos ausentes em
sequências recursivas de números naturais,
objetos ou figuras.

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e
utilizá-los em procedimentos de cálculo para
resolver problemas.

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas
espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do mundo
físico.

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e
em gráficos de colunas simples.

Atividade impressa avaliativa:
- Sequência numérica, contagem de 2 em

2, sistema monetário,

-Situação problema

-Figuras geométricas espaciais

-Identificar informações no gráfico de
colunas

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


5ª

3
Grandezas e

medidas

Medidas de tempo: unidades
de medida de tempo, suas
relações e o uso do calendário

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos
do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.

Atividade impressa avaliativa:

-Identificar os meses do ano, leitura de
tabela, identificar dias da semana,
completar a sequência numérica com os
numerais faltantes.

2
Arte

Artes Visuais
Contextos e práticas.

(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.

Instigar a percepção visual da criança acerca
de detalhes, composições, cores,
semelhanças e diferenças.

AVALIAÇÃO DA SEMANA: Atividades avaliativas referentes aos conteúdos trabalhados no 2° bimestre.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução,  planejamento, separação de materiais, alternativas e as adaptações das aulas
de educação física.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


