
 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO 
FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Professor Antônio Lacerda Bacellar 

Professora: Verônica Aparecida de Assis Souza Turma 3º ano A 

Semana de: 04/08 a 06/08/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/con
teúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 
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4ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa/ 
Interdisciplinar 

Estratégia de leitura (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. 

Unidade 6-  Conto Maravilhoso Ler com atenção 
as paginas do livro 118 e 119 de lingua 
portuguesa e responder as questões no livro. 
Enviar uma foto para a professora. 
Aula sincrona e  assincrona 
Livro Interdisciplinar -Localização- Fazer a leitura 
da pagina 24 e responder as questões no livro. 
Enviar uma foto para a professora. 
Aula assincrona. 

2 aulas Matemática Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 
configuração 
retangular, 
repartição em 
partes iguais e 
medida 

(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. 

Terça Parte- Ler com atenção a página 108 

do livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 
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5ª 

1 aula Língua 
Portuguesa 

Reconstrução das condições 
de produção e recepção de 
textos 

(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. 

Leitura - Ler com atenção as paginas do livro 120 e 
121 de lingua portuguesa. Enviar uma foto para a 
professora. 
Aula assincrona 

2 aulas Matemática Localização e 
movimentação: 
representação de objetos 
e pontos de referência 

(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. 

Matemática-Ler com atenção a página 109 do 

livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 

2 aulas 
Ed. Física 

Educação Física Dança (EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças 
populares do Brasil e do mundo e danças de 
matriz indígena e africana, valorizando e 
respeitando os diferentes sentidos e significados 
dessas danças em suas culturas de origem. 

Cante uma música infantil de sua escolha 
juntamente com um familiar. A criança irá 
interpretar tudo o que a música relata em seu 
canto, por meio de expressões. 
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6ª 

1 aula Matemática Composição e decomposição de 
números naturais 
Problemas envolvendo 
significados da adição e da 
subtração: juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades 

(EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 
(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. 

Desafios-Ler com atenção a página 110 do livro 

didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma foto 

para professora. 

Aula  síncrona 

2 aulas Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 

Interpretação do Texto - Ler com atenção a pagina do 
livro 122 de lingua portuguesa e responder as 
questões no livro. Enviar uma foto para a professora. 
Aula  assincrona. 

2 aulas Artes visuais  Contextos e práticas. 
 

(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. 

Vamos conhecer o artista Vik Muniz e finalizar com 
uma criação própria de cada estudante inspirados 
pela obra do artista. 

 

Avaliação da semana: As avaliações das atividades será de acordo com o desenvolvimento individual do aluno no decorrer da semana e com as habilidadese normas da BNCC. 

As aulas são realizadas de maneiras assíncronas e síncronas. 
Síncronas: A professora fica online, à disposição dos alunos. Neste momento são realizados: 
- plantão de dúvidas referente às atividades encaminhadas na plataforma. 
- aulas online pelos aplicativos Google Meet e WhatsApp. 
- acompanhamento do professor pela plataforma WhatsApp das atividades encaminhadas e atendimento individualizado.Horário: 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 
Assíncronas: Alunos e professores estão desconectados do momento real e/ou atual. Não é necessário que os alunos eprofessores estejam conectados ao mesmo tempo 
para que as tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado. 
O aluno resolve as atividades com autonomia, encaminha a professora para realizar a correção. 

 


