
  

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO  
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

  
  

Escola: Manoel Baptista da Silva    

Professores: Taina/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza    Turmas 3 º A   

Semana 18 de 19 a 23 de julho de 2021   Quantidade de aulas previstas: 25   

  
  

  Duração 
hora/aula  

Disciplina  
Práticas de 

linguagem/área  

Objetos de 
conhecimento/conteúdo  

Habilidades  Estratégias e Recursos  

2ª  

  
  
 
  

 

  

  

   

  
  
  
  

3ª  

  
5 aulas  
Português  
  
  
  
  
  

  
Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

  
Morfossintaxe  

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

Livro de Português: Adjetivos, 
páginas 129 e 130 
Atividades de fixação do conteúdo no 
livro. 
  
  
  
  



  

  

4ª  

  
  
5 aulas  

Português  

  

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o 
(e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final 
de palavra – e com marcas de nasalidade (til, 
m, n). 

Livro de Português páginas: 131e 
132: gênero e número, 133, 134 e 
135: letra R em final de sílaba.  

  
  
  
  

5ª  
  

  
5 aulas  

Matemática  

  
  
  

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

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

Livro de matemática páginas 96, 97 e 
98. Ler e registrar medidas e 
intervalos de tempo. 

6ª  

2 aulas  

  

 1 aula  

  

  

Educação Física  

  

 Inglês  

  
  
  
  

Brincadeiras e jogos 
  
 
 
- Parts of house: Living 
room, kitchen, Bedroom, 
Bathroom, Laundry, 
Garage, etc. 
  

 (EF35EF02) 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. 
- Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Aprender os 
nomes das partes da casa em inglês; - 
Associar o conteúdo às figuras. 

 Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 
 
- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; - Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma, em sala online 
(via WhatsApp); - Atividade que 
desenvolva a criatividade e 
participação; - Internet (links de 
vídeos explicativos e áudios). 



  

 
  

  2 aulas  

  

 Arte   Artes visuais 
 

 (EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário 
 

 NO CADERNO DE DESENHO, 
FAÇA UMA RELEITURA DA OBRA 
DE ARTE “ As Bandeirinhas “  
(lembrando que na releitura, você 
desenha a obra de arte como você 
está vendo) 

Avaliação da semana: Identifica substantivos e adjetivos. Faz cálculos mentais e escritos. 

 

  

  


