
 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO 
FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Professor Antônio Lacerda Bacellar 

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

Semana de: 16/08 a 20/08/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 

2ª 

2 aulas Língua 
Portuguesa 

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

 

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

2 aulas Matemática Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 
Reta numérica 

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre 
números naturais e pontos da reta numérica 
para utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos da 
adição e da subtração, relacionando-os com 
deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. 

Reta numérica-Ler com atenção a página 

117 do livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona  

1 aula Inglês - Objects of the bathroom: 
sink, Toilet, Shower, Bathtub, 
Mirror, Bathroom carpet, 
Bath mat, Shower curtain, 
Soap, Soap dish, Toewl, 
Toothpaste, Toothbrush, etc. 
 

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender alguns nomes dos objetos e utensílios do 
banheiro em inglês; 
- Associar os nomes ao seu cotidiano. 

- 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 on line; 
- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
- Internet (links de vídeos explicativos); 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
3ª 

2 aulas Língua 
Portuguesa 

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

Continuação - Adjetivos- Ler com atenção a pagina 
do livro 130 de lingua portuguesa e responder as 
questões no livro. Enviar uma foto para a 
professora. 
Aula  assincrona. 

3 aulas Matemática Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 
números naturais: adição 
e subtração 

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

Cálculos- Ler com atenção a pagina do livro 118 de 
matemática e responder as questões no 
livro.Enviar uma foto para a professora. 

Aula  assincrona. 

 
 
 
 

 
4ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa/ 
Interdiscipli
nar 

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. 

Gênero e número- Ler com atenção a pagina do 
livro 131 de lingua portuguesa e responder as 
questões no livro. Enviar uma foto para a 
professora. 
Aula sincrona e  assincrona 
Livro Interdisciplinar -Desafio - Fazer a leitura das 
paginas 26 e 27 e responder as questões no livro. 
Enviar uma foto para a professora. 
Aula assincrona. 

2 aulas 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. 

Tempo- Ler com atenção a página 119 do livro 

didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 

 
 
 
 
 
 
 

5ª 

1 aula Língua 
Portuguesa 

Estratégia de leitura (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com base no 
contexto da frase ou do texto. 

Continuação- Ler com atenção a pagina do livro 132 
de lingua portuguesa. Enviar uma foto para a 
professora. 
Aula assincrona 

2 aulas 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. 

Tempo/relógio-Ler com atenção a página 120 

do livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 



 

 

2 aulas 
Ed. Física 

Educação Física Jogos e Brincadeiras (EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e recria-los 
valorizando a importância desse patrimônio 
histórico cultural. 

Jogos Corporais, anatômico 
Com voz de comandas o mediador da atividade 
irá executar voz de comandas, de partes do 
corpo, com identificações e dentre elas irá pegar 
objetos simbolizando preventes de Covid 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

6ª 

1 aula 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. 

Continuação-Ler com atenção a página 121 

do livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 

2 aulas Língua 
Portuguesa 

Construção do 
sistema alfabético e 
da ortografia 

(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. 

Letra R -Ler com atenção a pagina do livro 133 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. 

Conhecer obras feitas com brinquedos e 
conhecer a intervenção no espaço como trabalho 
de arte. 

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. 

 


