
 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 
 

Escola: Manoel Baptista da Silva 

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

Semana 20 de 02 a 06 de agosto de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

  
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

 
Objetos de 

conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 

2ª 

5 aulas  
Português 

Produção de textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma). 

Escrita colaborativa. (EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais 
e diários, 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 

Atividade interdisciplinar: História e 
símbolos olímpicos. Vídeo explicativo 
sobre os jogos e símbolos. Atividade: 
escreva uma carta para os 
competidores de incentivo. 

 
 
 
 
 

3ª 

5 aulas 
Português 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação do leitor literário. (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor e, 
mais tarde, de maneira autônoma, textos 
narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas. 

Leitura do conto: De bem com a vida: 
Fábula de Nye Ribeiro. (Retirada da 
revista Nova Escola.) -Leitura 
individual; - No caderno: interpretação 
de texto. 



 

 

 
 
 
 
 

4ª 

5 aulas 
Português 

Produção de 
textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita. 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 

Livro de português 
Páginas 145 e 146: reconto de 
história. 
Vídeo explicativo da elaboração do 
reconto. 

 
 
 
 
 

5ª 

5 aulas 
Matemática 

Álgebra Significados de metade, 
terça parte, quarta parte, 
quinta parte e décima 
parte 

EF03MA09) Associar o quociente de uma 
divisão com resto zero de um número natural 
por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, 
quarta, quinta e décima partes. 

Livro de Matemática, páginas 107 a 
109 
Página 107: A metade. 
Página 108: A terça parte. 
Página 109: Caminhos para o sítio. 

 2 aulas Educação Física Brincadeiras e jogos (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. 

Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativos 



 

 
 2 aulas 

 
 
 
 
 

 
1 aula 

Arte 
 
 
 
 
 

 
Inglês 

Teatro 
 
 
 
 
 

Objects of bedroom: bed, 
closet, dresser, 
nightstand, bedside table, 
matress, Pillow, sheet, 
blanket, rug etc. 

(EF15AR18). Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro presentes 
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 
Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Aprender os 

nomes de alguns objetos do quarto em inglês; 
- Associar os nomes às figuras. 

O CIRCO - Assista ao vídeo do 
Youtube sobre o Circo, nele consta 
as orientações da aula. 
https://youtu.be/d307_Q4 
Fazer um desenho bem bonito 
representando o circo. 

 
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). 

Avaliação da semana: Reconto de história, interpretação de texto, cálculo da metade e terça parte. 

 

 

 


