
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde”
Professora: Titular Sandra / Arte Kátia / Educação Física Josemir
Turma:  3º ano A
Semana : 07 de junho a  11 de junho de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área
Objetos de

conhecimento/conteúdo Habilidades
Estratégias e Recursos

2ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa;

02 aulas de
matemática.

Língua portuguesa
Análise
linguística/semiótic
a (Ortografização)

Matemática
Números

Morfologia

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.

(EF03LP08) Identificar e diferenciar,
em textos, substantivos e verbos,
suas funções na oração: agente,
ação, objeto da ação.
(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.

Acolhida;
Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
página 110 e 111- uso de letras
maiúsculas
Nosso Livro de Matemática
págs 57 - Resolvendo
multiplicações;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/ computador.



3ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

Produção de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa (EF03LP13) Planejar e produzir
cartas pessoais e diárias, com
expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo
com as convenções dos gêneros
carta e diário e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Escrita do cabeçalho no
caderno
Atividades Atividades Livro Ápis
página 112 e 113- Produção de
texto- Carta pessoal;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

Arte
2 aulas

ARTE
Artes visuais

ARTE
Figura e fundo

ARTE
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais  e nacionais.

ARTE
Observar o Retrato de Mada
Primavesi e a releitura feita por
Tinoco.
Faça a releitura da obra,
desenhe a figura central da
menina (Mada) e modifique o
fundo da obra.



4ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

01 aula de
matemática

Língua Portuguesa
Análise
linguística/semiótic
a (Ortografização)

Matemática
Geometria

Construção do sistema
alfabético e da ortografia
Localização e
movimentação:
representação de objetos
e pontos de referência

(EF03LP02) Ler e escrever
corretamente palavras com sílabas
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV,
identificando que existem vogais
em todas as sílabas.
(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.

Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
página 114 e 115- Letras R e S
no meio das palavras;
Matemática pág. 58-
Localizando-se no bairro;
Pág. 59- No bairro ecológico;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

5ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

02 aulas de
Matemática

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Matemática
Álgebra

Escrita autônoma

Relação de igualdade
(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e
recursos visuais e sonoros.

(EF03MA11) Compreender a ideia
de igualdade para escrever
diferentes sentenças de adições ou
de subtração de dois números
naturais que resultem na mesma
soma ou diferença.

Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
página 116 Memória em jogo;
Matemática pág. 60- usando o
sinal de igual;
Pág. 61- O que vai acontecer;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador



6ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa Formas de

representação e
pensamento
espacial

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Representações
cartográficas;
Estratégia de leitura

(EF03GE06) Identificar e interpretar
imagens bidimensionais e
tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográfica.
(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.

Escrita do cabeçalho no caderno;
Atividades Atividades Livro
Interdisciplinar Ápis página 24 e
25- Aprendendo sobre localização;
Ficha de leitura sobre o Livro Meu
crespo é de raina de Bell Hooks;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador

6ª
02 Aulas

Educação Física Ginástica (EF35EF07) Experimentar e fruir, de
forma coletiva, combinações de
diferentes elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem

materiais), propondo coreografias
com diferentes temas do cotidiano.

Construir movimentos de
ginástica simultaneamente
com rolamentos livres e
estrelas em sequências, se
possível.

A avaliação será através de observação, participação e registro. Em aulas online e devolutivas por imagem ou áudio.


