
 
 
 
 
 

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: 14  a 18 de junho / 15ª 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) 
 

Números 
 

Grandezas e medidas 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 
 

Compreensão 
 

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. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 

Atividades: conhecendo o 
gênero textual cartaz 
publicitário; livro Ápis páginas 
184 a 187: cartaz publicitário 
características; observação e 
leitura de cartazes. 
Relembrando unidades de 
milhar; problemas envolvendo 
Sistema Monetário: contar 
cédulas e moedas, calcular 
quanto falta para completar 
valores etc. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
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Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 
 

Composição e 
decomposição de 
números naturais 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de um 

mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas 

(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 
(EF03LP19) Identificar e discutir o 
propósito do uso de recursos de 
persuasão (cores, imagens, escolha 
de palavras, jogo de palavras, 
tamanho de letras) em textos 
publicitários e de propaganda, como 
elementos de convencimento. 
(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de até a 
ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua 
materna. 
(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de equivalências de 

lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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um mesmo valor na utilização de 
diferentes cédulas e moedas. 

3ª 

 
 
 
 
5h 
 
 
 
 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Números 

 
Grandezas e medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 
 

Compreensão 
 

Compreensão em leitura 
 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 
 
 
 

(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. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 
(EF03LP19) Identificar e discutir o 
propósito do uso de recursos de 
persuasão (cores, imagens, escolha 
de palavras, jogo de palavras, 
tamanho de letras) em textos 

Atividades: livro Ápis 
português páginas 188 e 189 
continuação gênero cartaz 
publicitário. 
Identificar as partes do corpo 
humano; escrita das partes 
do corpo em ordem 
alfabética. 
Composição de números 
utilizando material dourado; 
problemas envolvendo noção 
de dobro e sistema 
monetário; escrita de 
números naturais por 
extenso. 
 
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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Composição e 

decomposição de 
números naturais 

 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 

multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de um 

mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas 
 
 

publicitários e de propaganda, como 
elementos de convencimento. 
(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de até a 
ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua 
materna. 
(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 
(EF03MA24) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de 
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valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 

4ª 
 
5h 

 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

O sujeito e seu 
lugar no mundo 

 
 

O lugar em que 
vive 

 
Probabilidade e 

estatística 
 

Números 
 
 
 

Terra e Universo 
 

 
 
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Compreensão em leitura 
 

Compreensão 
 

Apreciação estética/Estilo 
 

A cidade e o campo: 
aproximações e 

diferenças 
 

A produção dos marcos 
da memória: formação 
cultural da população 

 
Coleta, classificação e 

representação de dados 

(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. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
(EF03LP19) Identificar e discutir o 
propósito do uso de recursos de 
persuasão (cores, imagens, escolha 
de palavras, jogo de palavras, 
tamanho de letras) em textos 
publicitários e de propaganda, como 
elementos de convencimento. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 

Atividades: Ápis português 
páginas 190 e 191 revisão 
cartaz publicitário. 
Leitura e interpretação de 
poema (primeiras civilizações); 
leitura e interpretação de texto 
(direito a moradia).  
Exercícios de estimativa e 
contagem; preencher tabela 
com dados; observação do 
período do dia em imagem. 
 
 
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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referentes a variáveis 
categóricas, por meio de 

tabelas e gráficos 
 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras 
 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
 
 

Observação do céu 
 

(EF35LP23) Apreciar poemas e 
outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos 
versos, estrofes e refrões e seu efeito 
de sentido. 
(EF03GE02) Identificar, em seus 
lugares de vivência, marcas de 
contribuição cultural e econômica de 
grupos de diferentes origens. 
(EF03HI07) Identificar semelhanças e 
diferenças existentes entre 
comunidades de sua cidade ou 
região, e descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que as 
formam. 
(EF03MA28) Realizar pesquisa 
envolvendo variáveis categóricas em 
um universo de até 50 elementos, 
organizar os dados coletados 
utilizando listas, tabelas simples ou de 
dupla entrada e representá-los em 
gráficos de colunas simples, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e 
comparar dados apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo 
resultados de pesquisas 
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significativas, utilizando termos como 
maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de 
linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 
(EF03CI08) Observar, identificar e 
registrar os períodos diários (dia e/ou 
noite) em que o Sol, demais estrelas, 
Lua e planetas estão visíveis no céu. 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 

Números 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

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. 

Atividades: livro de matemática 
página 76: Sistema Monetário 
comparar valores, somar 
valores, completar valores etc. 
Atividade de letra cursiva; 
leitura da semana: “Uma 
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Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Conexões e 
escalas 

 
Natureza, 

ambientes e 
qualidade de vida 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
Reconstrução das 

condições de produção e 
recepção de textos 

 
Compreensão 

 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 
 

Paisagens naturais e 
antrópicas em 
transformação 

 
Impactos das atividades 

humanas 

(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. 
(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. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF03LP02) Ler e escrever 
corretamente palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas. 
(EF03GE04) Explicar como os 
processos naturais e históricos 
atuam na produção e na mudança 
das paisagens naturais e antrópicas 

história com mil macacos”- Ruth 
Rocha; ficha de leitura. 
Livro interdisciplinar páginas 46 
e 47: elementos culturais e 
naturais.   
 
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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nos seus lugares de vivência, 
comparando-os a outros lugares. 
(EF03GE11) Comparar impactos 
das atividades econômicas urbanas 
e rurais sobre o ambiente físico 
natural, assim como os riscos 
provenientes do uso de ferramentas 
e máquinas. 
 

6ª 

 
 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 

Educação física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes visuais 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Brincadeiras e Jogos 
 
 
 
 
 

 
 

 
Simetria e assimetria 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(EF35EF01) Experimentar e fruir 
brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo e recriá-los, 
valorizando a importância desse 
patrimônio histórico. 
 
 
 
 
(EF15AR02) Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento etc.) 
 
 

Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF e Word. 
Avaliações através de 
questões, debates e pesquisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer a leitura do texto e 
recortar de revistas ou jornais, 
a figura de um rosto totalmente 
de frente, com a régua traçar 
uma linha na vertical dividindo 
o rosto ao meio, cole uma das 
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1 aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indefinite Article: A and 
An. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender a falar, escrever e traduzir 
os “Artigos Indefinidos”, em inglês, 
assim como o uso adequado de cada 
um deles, conforme as regras 
gramaticais; 
- Saber associá-los ao idioma 
materno. 
 
 
 
 
 
 
 

partes no caderno e desenhe a 
outra metade do rosto, 
formando a simetria. 
(WhatsApp e plataforma 
Prescon) 
 
 
 
 
- Atividades orais e ortográficas 
que simbolizem os membros da 
família; 
- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português;  
- 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). 
 
 
 
 
 
 


