
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 :  de junho 21 a  25 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.

Análise
linguística/semiótic
a (Ortografização)

Matemática
Números

Morfossintaxe

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo
(mental e escrito) com
números naturais: adição
e subtração

(EF03LP09) Identificar, em textos,
adjetivos e sua função de atribuição
de propriedades aos substantivos.

(EF03MA03) Construir e utilizar
fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental
ou escrito.

(EF03MA05) Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo mental e
escrito para resolver problemas
significativos envolvendo adição e
subtração com números naturais.

Acolhida;
Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
página 129 e 130-  Adjetivos;
Nosso Livro de Matemática
págs 69- Registro de  cálculos;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/ computador.



3ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

Análise
linguística/semiótic
a (Ortografização)

Morfossintaxe .
(EF03LP09) Identificar, em textos,
adjetivos e sua função de atribuição
de propriedades aos substantivos.

Escrita do cabeçalho no
caderno
Atividades Atividades Livro Ápis
página 131 e 132- A
concordância entre as palavras
na frase : gênero e número
(concordância do adjetivo
gênero e número);
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

Arte
2 aulas

ARTE
Artes visuais

ARTE
Paisagem e seus planos

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

Paisagem com planos

Marque os elementos
presentes em cada plano na
obra.

Crie um desenho com o tema
“Festa Junina”



4ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

01 aula de
matemática

Língua Portuguesa

Análise
linguística/semiótic
a (Ortografização)

Matemática
Números

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

Morfologia

Problemas envolvendo
significados da adição e
da subtração: juntar,
acrescentar, separar,
retirar, comparar e
completar quantidades

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

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

Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
página 133, 134 e 135- Letra R
em final de sílaba;
verbos com terminações em ar,
er, ir.
271; Resolvendo problemas;
Leitura de um trecho do conto (
através de áudio);
Matemática pág. 70- Cálculos e
Rita e seus amigos;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

5ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

02 aulas de
Matemática

Análise
linguística/semiótic
a (Ortografização)

Matemática
Números

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

Problemas envolvendo
significados da adição e
da subtração: juntar,
acrescentar, separar,
retirar, comparar e
completar quantidades;

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:

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

Escrita do cabeçalho no
caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
135- Memória em jogo- copiar
um trecho de memória do texto “
A Velha Furunfunfelha” na pág.
263;
Ditado do R no final de sílabas;
Matemática pág. 71- Roda de
adivinhas ( resolução de
problemas envolvendo adição,
subtração, multiplicação e
adição);



adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes
iguais e medida.

(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.
(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.

.

Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador



6ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa O sujeito e seu

lugar no mundo
Formas de
representação e
pensamento
espacial

Leitura/escuta
(compartilhada e
au
tônoma)

A cidade e o campo:
aproximações e
diferenças;

Representações
cartográficas;

Estratégia de leitura

(EF03GE01) Identificar e comparar
aspectos culturais dos grupos
sociais de seus lugares de vivência,
seja na cidade, seja no campo.
(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 30 e
31- Continuação de atividades
sobre “O bairro onde eu moro”;
atividade envolvendo um Mapa
de Bairros da cidade de Vitória
da Conquista BA;
Ficha de leitura sobre o Livro
Pedro vira porco-espinho de
Janaína Tokitaka;
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.


