
 
 
 
 
 

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: 07  a 11 de junho / 14ª 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 
 
 
 
 
 
 

Geometria 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

Localização e 
movimentação: 

representação de objetos 
e pontos de referência 

 
Reconstrução das 

condições de produção e 
recepção de textos 

 
Estratégia de leitura 

 
Formação do leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Compreensão 

(EF03MA12) Descrever e 
representar, por meio de esboços de 
trajetos ou utilizando croquis e 
maquetes, a movimentação de 
pessoas ou de objetos no espaço, 
incluindo mudanças de direção e 
sentido, com base em diferentes 
pontos de referência. 
(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. 

Atividades: livro didático de 
matemática página 59 localizar-
se e movimentar-se por meio de 
pontos de referência: descrever 
trajeto. 
Leitura e interpretação de uma 
reportagem.  
 
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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(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 
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. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 
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3ª 

 
 
 
 
5h 
 
 
 
 

Grandezas e medidas 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios 
digitais e analógicos, 
duração de eventos e 

reconhecimento de 
relações entre unidades 

de medida de tempo 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Compreensão 

 
 
 
 
 
 
 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas 
e intervalos de tempo, utilizando 
relógios (analógico e digital) para 
informar os horários de início e 
término de realização de uma 
atividade e sua duração. 
(EF03MA23) Ler horas em relógios 
digitais e em relógios analógicos e 
reconhecer a relação entre hora e 
minutos e entre minuto e segundos. 
(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 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

Atividades: medidas de 
tempo (analisar horas em 
relógio) descrever horários 
da rotina do aluno e desenhar 
os ponteiros marcando a hora 
pedida; livro didático de 
matemática página 119 
planejamento de um passeio 
com os horários de cada 
etapa  (horário de saída, 
chegada, volta etc.). 
Relembrando o gênero 
textual reportagem, 
respondendo á questões 
sobre a reportagem lida; 
substituindo termos dentro do 
texto. 
 
 
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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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. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 
(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. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações 
entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 
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anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para 
a continuidade do texto. 

4ª 
 
5h 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
 

Estratégia de leitura 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 
 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

 

(EF03LP02) Ler e escrever 
corretamente palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações 
entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para 
a continuidade do texto. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a escrita 
de palavras, especialmente no caso 

Atividades: treino da letra 
cursiva; aprendendo sobre 
sinônimos e exercícios sobre o 
assunto. 
Situações problema campo 
aditivo e multiplicativo.  
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 

multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 
(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. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(EF03MA08) Resolver e elaborar 
problemas de divisão de um número 
natural por outro (até 10), com resto 
zero e com resto diferente de zero, 
com os significados de repartição 
equitativa e de medida, por meio de 
estratégias e registros pessoais. 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 

Números 
 
 

Grandezas e 
medidas 

 

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

Atividades: livro didático de 
matemática páginas 74 e 75 
Sistema Monetário (situações 
problemas, pesquisa de cédulas 
e moedas que circulam em 
outros países, etc.). 
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Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Análise 

linguística/semiótica 
(Ortografização) 

 
Conexões e 

escalas 
 

A noção de espaço 
público e privado 

 
Sistema monetário 

brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um 

mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas 
 

Estratégia de leitura 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
Paisagens naturais e 

antrópicas em 
transformação 

 
A noção de espaço 
público e privado 

 

valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações 
entre partes de um texto, 
identificando substituições lexicais 
(de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem 
para a continuidade do texto. 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema.  
(EF03GE04) Explicar como os 
processos naturais e históricos 
atuam na produção e na mudança 
das paisagens naturais e antrópicas 
nos seus lugares de vivência, 
comparando-os a outros lugares. 
(EF03HI09) Mapear os espaços 
públicos no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, hospitais, prédios 

Sinônimos (trocar palavras em 
frases por outras com mesmo 
sentido). 
Livro interdisciplinar página 42 
“descobrir paisagens”; leitura da 
semana/ficha de leitura. 
 
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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da Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores etc.) e identificar suas 
funções. 

6ª 

 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula  

Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês 

Futebol 
 
 
 
 
 
 

Projeto meio ambiente 
(colagem com elementos 

da natureza) 
 

 
 
 
 
 
Review: 
- Opposites adjectives 
(1): pretty/ugly, tall/short, 
thin/fat, bid/small, 
Young/old, clean/Dirty, 
dry/wet, etc; 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos 
de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 
 
 
(EF15AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 
 
 
 
- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Saber falar, ler e escrever os 
opostos em inglês; 

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

 
 
 
 
Leitura e  criação de figuras, 
colando elementos da natureza 
com cola branca sobre folha de 
sulfite ou cartolina. (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;  
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- Associar os “opposites” ao seu 
cotidiano; 
- Fixar o conteúdo e associá-los as 
ilustrações. 
 
 
 
 

- 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


