
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: Municipal Yoshihiko Narita

Professora: Roberta e Débora / Wilson (Educação Física) / Maria Kardash (Inglês) Turmas: 3º ANO

Semana 15:  14/06 a 18/06 Quantidade de aulas previstas: 25 HORAS 

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

O sujeito e seu lugar
no mundo
Números

O modo de vida das crianças
em diferentes lugares

Problemas  envolvendo
diferentes  significados  da
mul plicação  e  da  divisão:
adição  de  parcelas  iguais,
configuração  retangular,
repar ção em partes iguais e
medida

(EF03GE02)  Identificar,  em  seus  lugares  de
vivência,  marcas  de  contribuição  cultural  e
econômica de grupos de diferentes origens.

(EF03GE07) Reconhecer  e elaborar  legendas com
símbolos  de  diversos  tipos  de  representações  em
diferentes  escalas  cartográficas,  pontos  de
referência.
(EF03MA07)  Resolver  e  elaborar  problemas  de
mul plicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, u lizando diferentes estratégias de
cálculo e registros.

Interdisciplinar, lugares da cidade pág. 10

e pontos de referência pág. 11

Multiplicação por 10

Uso da calculadora para resolver 

problemas envolvendo multiplicação.

3ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Leitura/escuta 
(compar lhada e 
autônoma) 

Geometria

Compreensão em leitura e 
produção de gênero textual e 
Escrita colabora va

Localização e movimentação: 
representação de objetos e 
pontos de referência
Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
mul plicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 

 (EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia,  cartas
pessoais  e  diários,  com  expressão  de  sen mentos  e
opiniões,  dentre  outros  gêneros  do  campo  da  vida
co diana, de acordo com as convenções do gênero carta
e  considerando  a  situação  comunica va  e  o
tema/assunto do texto.

(EF03MA12)  Descrever  e  representar,  por  meio  de
esboços de trajetos ou u lizando croquis e maquetes, a
movimentação  de  pessoas  ou  de  objetos  no  espaço,

Português pág. 101 – gênero textual carta
e uso dos selos
Localizando-se no bairro

Resolução   de  situações  problema   do
campo aditivo  e multiplicativo
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Números

configuração retangular, 
repar ção em partes iguais e 
medida

incluindo mudanças de direção e sen do, com base em
diferentes pontos de referência
EF03MA07)  Resolver  e  elaborar  problemas  de
mul plicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, u lizando diferentes estratégias de
cálculo e registros

4ª

2 aulas

2 aulas

1 aula

Arte

Educação Física

Inglês

Arte

Brincadeiras e jogos 

Ginás ca Geral

Days of the week: dias da
semana

(EF15AR02)  Explorar  e  reconhecer  elementos
cons tu vos das artes visuais (ponto,  linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

(EF35EF03) Descrever, por meio de múl plas linguagens
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana,
explicando  suas  caracterís cas  e  a  importância  desse
patrimônio  histórico-cultural  na  preservação  das
diferentes culturas.
(EF35EF04)  Recriar,  individual  e  cole vamente,  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  prá cas  corporais
tema zadas  na  escola,  adequando-as  aos  espaços
públicos disponíveis
(EF35EF07)  Experimentar  e  fruir,  de  forma  cole va,
combinações de diferentes elementos da ginás ca geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias com diferentes temas
do co diano.

READING (LEITURA) WRITING (ESCRITA).

Ampliação de desenho.

Através do ensino a distância; 
Prá ca

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  prá ca  da
a vidade; 
Movimentos no quadrado (Nível 2).

ATIVIDADE PARA ORDENAR OS DIAS DA SEMANA.
RECURSOS: INTERNET, COMPUTADOR OU CELULAR.

5ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h

Oralidade 
Geometria
Números

Planejamento e produção de 

EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas
na  escola  e/ou  na  comunidade,  utilizando  registro
formal  e  estrutura  adequada  à  argumentação,
considerando  a  situação  comunicativa  e  o

Português págs. 102 e 103 – Linguagem 
formal e informal
Trajeto
Dobro e triplo
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10h às 11h
11h às 12h

texto/ registro formal e 
informal
 Localização e movimentação: 
representação de objetos e 
pontos de referência
Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
mul plicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repar ção em partes iguais e 
medida

tema/assunto do texto. 

EF03MA12)  Descrever  e  representar,  por  meio  de
esboços de trajetos ou u lizando croquis e maquetes, a
movimentação  de  pessoas  ou  de  objetos  no  espaço,
incluindo mudanças de direção e sen do, com base em
diferentes pontos de referência
(EF03MA07)  Resolver  e  elaborar  problemas  de
mul plicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, u lizando diferentes estratégias de
cálculo e registros.

6ª

07h às 08h
08h às 9h
09h às 10h
10h às 11h
11h às 12h

Oralidade
Álgebra
Probabilidade e 
estatística

Relato oral/Registro formal 
e informal
Relação  de  igualdade
Análise da ideia de acaso em
situações  do  co diano:
espaço amostral

EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas
na  escola  e/ou  na  comunidade,  utilizando  registro
formal  e  estrutura  adequada  à  argumentação,
considerando  a  situação  comunicativa  e  o
tema/assunto do texto.
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral
em  diferentes  contextos  comunicativos  (solicitar
informações,  apresentar  opiniões,  informar,  relatar
experiências etc.)
.(EF03MA11)  Compreender  a  ideia  de  igualdade  para
escrever  diferentes  sentenças  de  adições  ou  de
subtrações  de  dois  números  naturais  que  resultem  na
mesma soma ou diferença.
(EF03MA25) Iden ficar, em eventos familiares aleatórios,
todos  os  resultados  possíveis,  es mando  os  que  têm
maiores ou menores chances de ocorrência.

Português páginas 103, 104 e 105 – 
Linguagem formal e informal – Gírias.
Projeto leitura: Pode ser
Símbolo de =
Probabilidade

Avaliação da semana: Através dos atendimentos online, fotos das atividades, áudios de leituras, pequenos vídeos, Google formulário.
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Observação: 
07h às 08h - Tirar dúvidas através de áudios e vídeo chamadas e mensagem de texto.
08h às 9h - Realização das atividades pelas crianças.
09h às 10h - Realização das atividades pelas crianças.
10h às 11h - Correção e devolutiva sobre as atividades.
11h às 12h - Envio das possíveis correções e recebimento das mesmas para segunda correção.
São ainda realizadas atividades como aulas online exclusiva para alunos, atendimento matutino aos pais para tirar dúvidas, correção de trabalhos extras, 
elaboração de documentações diversas, elaboração de vídeos explicativos, participação de reuniões pedagógicas e de pais online.  


