
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora: Maria Elizabete Galindo dos Santos Barbosa Turma: 3°. Ano A 

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

 
Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 

linguagem/área 
Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 
1 Inglês     

2 

Língua Portuguesa 

 Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

 

Leia silenciosamente em seguida em voz alta. 

Lei Maria da penha. Assistir vídeo cordel 

Maria da Penha, autor Tião simpatia e na 

versão Fafá conta. Palavras com NH, LH e 

CH. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

2 

Matemática 
Medidas de tempo: leitura de 

horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de eventos 

e reconhecimento de relações 

entre unidades de medida de 

tempo 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo, utilizando relógios 

(analógico e digital) para informar os 

horários de início e término de realização de 

uma atividade e sua duração. 

Revisão de conteúdos: Medidas de tempo.

Calendário. Grandezas e medidas 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

Canção O cravo brigou com a Rosa e tirinha 

adaptada sobre a Leia Maria da Penha. 

Cruzadinha com palavras NH, LH e CH. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

3 

Matemática 
Medidas de tempo: leitura de 

horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de eventos 

e reconhecimento de relações 

entre unidades de medida de 

tempo 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e 

em relógios analógicos e reconhecer a 

relação entre hora e minutos e entre minuto 

e segundos. 

Revisão de conteúdos: Medidas de tempo. 

Segundos, minutos e horas. Números 

4ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com 

autonomia, relatos de observações e de 

pesquisas em fontes de informações, 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

Leia o texto silenciosamente e em seguida em 

voz alta. Cartaz. Leitura e interpretação. 

Sinônimos. 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 
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1 

Matemática 
Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 

valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas. 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam a comparação e a 

equivalência de valores monetários do 

sistema brasileiro em situações de compra, 

venda e troca. 

Sistema monetário 
Grandezas e medidas 

2 Educação Física 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de 

múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 

jogos populares do Brasil e de matriz 

indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse 

patrimônio histórico-cultural na 

preservação das diferentes culturas. 

(EF35EF04) Recriar, individual e 

coletivamente, e experimentar, na escola e 

fora dela, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena e africana, e demais práticas 

corporais tematizadas na escola, 

adequando-as aos espaços públicos 

disponíveis 

Através do ensino a distância;  

Prática Conforme vídeo e instruções enviadas 

pelo professor; Alongar, aquecer e Vivenciar 

com a Família, amigos ou individualmente   

Teórica:   Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 

atividade;  

CAMPO  MINADO   (Nível 2) 

                                             

5ª feira 
2 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

Leia silenciosamente em seguida em voz alta. 

Lei Maria da penha. Palavras com NH, LH e 
CH. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

3 

Matemática 
Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 

valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas. 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam a comparação e a 

equivalência de valores monetários do 

sistema brasileiro em situações de compra, 

venda e troca. 

Sistema monetário 
Grandezas e medidas 

6ª feira 

2 Arte 

Teatro 
(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. 

O  CIRCO - Assista ao vídeo do youtube sobre o 

Circo , nele consta as orientações da aula. 
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2 

Língua Portuguesa 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

Leia silenciosamente em seguida em voz alta. 

Lei Maria da penha. Palavras com NH, LH e 

CH. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

1 

Matemática 
Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 

valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas. 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam a comparação e a 

equivalência de valores monetários do 

sistema brasileiro em situações de compra, 

venda e troca. 

Sistema monetário 
Grandezas e medidas 

Avaliação da semana: Leitura e interpretação de texto, escrita correta de palavras e revisão de conteúdos matemáticos. 

 


