
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL I- ANOS INICIAIS 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM – UNIDADE I 
PROFESSORES: Talita, Maristela, Alessandra, Valéria, Ingrid, Lígia, Weslley e Mayra TURMA: 1º anos A, B, C, D e E 
SEMANA DE: 14 a 18 de junho QUANTIDADE DE AULAS 

PREVISTAS: 25 H/SEMANAIS 
DIA DA 

SEMANA 
DURAÇÃO 

HORA/AULA 
DISCIPLINA/ 

 ÁREA 
PRÁTICA DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO/ 

CONTEÚDO 

HABILIDADES ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

 
 
 
 

2ª 
FEIRA 

 
 
 

4 AULAS 

 
 
 
 

PORTUGUÊS 
MATEMÁTICA 

- Leitura / escuta 
(compartilhada e 
autônoma). 
 
 
 
- Números. 
 
 

 

-Compreensão em 
leitura verbal e não 
verbal; 
 

- Ouvir com 
atenção instruções 
de um jogo, 
brincadeira etc. 
 

-Relato 
oral/registro formal 
e informal 

-- Sequência 
numérica.  
 

 

(EF15LP02)Estabele-
cer 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 

 
Português 

Livro: Ápis-Língua Portuguesa 
 
-Página: 98 
 
- Desafio: Montar e colar o 
quebra-cabeça. 
 
- Descobrir a imagem formada. 
 
-Interpretação oral. 
 

MATEMÁTICA 
-Nosso Livro de Matemática - 
página 55. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF15LP03) Localizar 
informações explícitas 
em textos.  
(EF01MA01) Utilizar 
números naturais como 
indicador de quantidade 
ou de ordem em 
diferentes situações em 
que os números não 
indicam contagem nem 
ordem, mas código de 
identificação. 

 

 
1 hora/aula 

 
INGLÊS 

 
- Oralidade; 
- Escrita; 

 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Apresentação do 
vocabulário sobre 
os “Insects” 

- Identificar alguns 
insetos em inglês com 
realização de exercício 
lúdico; 
- Aprender a associar 
as palavras aprendidas 
com o idioma materno. 
 

- Atividades diversificadas e 
vídeo aula explicativa 
 

 
3ª 

FEIRA 

 
 
 
 

5 AULAS 

 
 

PORTUGUÊS  
MATEMÁTICA 

 
- Oralidade 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Números 

- Compreensão de 
leitura. 
 
- Linguagem de 
leitura verbal e não 
verbal. 
 
- Interpretação de 
texto (utilizando a 
oralidade). 
 
 
 
- Contagem 
ascendentes e 
descendentes. 
  

(EF15LP02)Estabele-
cer 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.), 

 
 

PORTUGUÊS 
 

-Livro Ápis - Língua Portuguesa 
 

Páginas: 99 e 100 
- Leitura de imagem 
 
- Interpretação do texto 

 
MATEMÁTICA 

- Nosso Livro de Matemática: 
Página: 56 

 
 

- Contagem de trás para frente. 
 
 



- Leitura e escrita de 
números naturais. 
 
 
- Reconhecimento de 

números no 
cont3exto diário: 

indicação de 
quantidade, 

indicação de ordem 
ou indicação de 

código para 
organização de 
informações. 

confirmando 
antecipações e 
inferências realizadas 
antes e durante a leitura 
de textos, checando a 
adequação das 
hipóteses realizadas.  

 
(EF15LP13) Identificar 
finalidades da interação 
oral em diferentes 
contextos 
comunicativos (solicitar 
informações, 
apresentar opiniões, 
informar, relatar 
experiências etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4ª 

FEIRA 

 
 
 
 

5 aulas 

Português/ 
Interdiscipli-

nar 
 

Análise 
Linguística/semiótica 
(Alfabetização) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mundo pessoal: eu, 
meu grupo social e meu 

tempo. 
 

-Contar a 
quantidade de 
letras das palavras 
 
- Listas de palavras 
 
 
 

 

 

- Fatos históricos 
(família e 
comunidade) 
 

 

EF01LP10) Nomear as 
letras do alfabeto e 
recitá-lo na ordem das 
letras. 

(EF01LP11) Conhecer, 
diferenciar e relacionar 

letras em formato 
imprensa e cursiva, 

maiúsculas e 
minúsculas. 

 

(EF01HI02) Identificar a 
relação entre as suas 
histórias e as histórias 
de sua família e de sua 
comunidade. 

. 

LIVRO ÁPIS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 Páginas 101 e 103: 

  
- Contagem de letras; 

 
 

LIVRO INTERDISCIPLINAR 
 
 

Página 31 
- Pessoas da família 
- Semelhanças e diferenças. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

5ª 
FEIRA 

 
 
 
 

3 AULAS 

 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
MATEMÁTICA 

 

 

Análise 
Linguística/semiótica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

 
 
- Consciência 
fonológica. 
 
 
- Consciência 
fonêmica. 
 
 
- Traçado das 
letras. 
 
 
- Consciência 
silábica. 
 
 
- Rimas e 
aliterações. 
 
 
- Escrita de textos 
de memória 
 

 
- Construção de 
fatos básicos da 
adição. 

 
- Escrita de 
números. 
 
- Situações 
problemas. 

 
 

 

(EF01LP05) 
Reconhecer o sistema 
de escrita alfabética 
como representação 
dos sons da fala. 

 

(EF12LP07) Identificar 
e (re)produzir, em 
cantiga, quadra, 
quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas e 
canções, rimas, 
alterações, 
ressonâncias, o ritmo e 
a melodia das músicas 
e seus efeitos de 
sentido. 

 
(EF01MA06) Construir 
fatos básicos da adição 
e utilizá-los em 
procedimentos de 
cálculo para resolver 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PORTUGUÊS 
-Livro Ápis Língua Portuguesa 
Páginas 103 e 104  

 
 
- Identificar fonemas e sua 
representação por letras. 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
- Nosso livro de Matemática 
Página 57 

 
 
- Adição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 horas/aula 

 
ARTE 

Artes visuais 

 
Contextos e práticas. 

Conteúdo: bichos 

 

(EF15AR01) identificar e 
apreciar formas distintas 
das artes visuais 
tradicionais e 
contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o 
repertório imagético. 

Observar uma obra do artista 
italiano Giuseppe Arcimboldo, sobre 

animais, dar um nome a obra e 
desenhar o seu animal favorito. 

 
 
 
 

6ª 
FEIRA 

 
 
 
 
 

3 AULAS 

 
 
 
 

PORTUGUÊS 
INTERDISCIPLI

-NAR 

 

 

- Leitura/Escuta 

 

 

 

 

 

 

 

-Terra e Universo 

 

 
 

-Escalas de tempo 
 

- Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 
 
 
- Correspondência 
fonema-grafema 

 
 

(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 

(EF01CI01) Comparar 
características de 
diferentes materiais 
presentes em objetos 
de uso cotidiano, 
discutindo sua origem, 
os modos como são 
descartados e como 
podem ser utilizados de 
forma consciente. 

 

 
PORTUGUÊS   
 
 
 - História: Fofoquinha, a foca 
fofa – Sueli Ferreira de Oliveira 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=RVIbqC51i3Q 
 
- Lista de palavras. 
 

INTERDISCIPLINAR 
 

- Atividade manual com sucatas 
- Utilizando a forma cilíndrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2 horas/aula 

 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 

- Lateralidade 

- Noção de espaço 

        

Brincadeiras e Jogos 
“Corrida de Saco 
com Obstáculos “ 

 

 

(EF12EF01)Experimen-
tar, fruir e recriar 
diferentes brincadeiras 
e jogos da cultura 
popular presentes no 
contexto comunitário e 
regional, reconhecendo 
e respeitando as 
diferenças individuais 
de desempenho dos 
colegas. 

(EF15EF02) Planejar e 
utilizar estratégias para 
possibilitar a 
participação segura de 
todos os alunos em 
brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e de 
matriz indígena e 
africana. 

 

Nessa atividade será vivenciada uma 
brincadeira tradicional conhecida 
como a “Corrida do Saco” só que 
diferenciada com alguns obstáculos 
para trabalhar a lateralidade e 
distanciamento de objeto para 
noções de espaço.  
Será escolhido um ambiente da casa 
de superfície plana para que possa 
ser distribuído os objetos como 
obstáculos com distanciamentos 
entre eles e irá precisar de um saco 
plástico de lixo grande ou sacola com 
alça para facilitar os pulos. Serão 
realizados pulos dentro do saco em 
volta dos obstáculos em forma de ZIG 
e ZAG e depois voltando em linha 
reta. Ganha quem chegar primeiro.  
Após a atividade registro com fotos e 
vídeo para a professora. 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação será realizada de acordo com a devolutiva dos alunos, por meio de e-mail, onde serão analisadas as atividades escritas, 
argumentações orais e a participação.  Assim, como as atividades online de interação professor/aluno, por meio do seu desenvolvimento e 
desempenho. 

 


