
  

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO  
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

  
  

Escola: Manoel Baptista da Silva    

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

Semana 21 de 09 a 13 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  
 
 

O sujeito e seu 
lugar no mundo. 

Valorizar a vida em 
grupo, reconhece-la no 
local onde se vive e 
compará-la a outros 
estilos de vida. 

EF03GE01) Identificar e comparar aspectos 
culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo. 
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de 
vivência, marcas de contribuição cultural e 
econômica de grupos de diferentes origens. 

Livro Interdisciplinar páginas 86 a 89- 
Viver em grupo, diversidade cultural. 
  
Experimento cientifico “veja os 
sons” 
Vídeo explicativo no grupo da sala. 

3ª 

5 aulas  
Matemática 
 

Números Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 
Reta numérica. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos 
da adição e da multiplicação para o cálculo 
mental ou escrito. 

Livro de matemática  
Página 110 – Desafios. 
No caderno: Tabuada do 1 ao 10. 

 



  

  

4ª  

 5 aulas  
Português 

  

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação de leitor 

 

 

 

Estratégia de leitura 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca 
e/ou do cantinho de leitura da sala de aula 
e/ou disponíveis em meios digitais para leitura 
individual, justificando a escolha e 
compartilhando com os colegas sua opinião, 
após a leitura. 
 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 
 
 

Livro de português 

Páginas 147 a 150. 

Página 147: língua falada e língua 
escrita. Aprendendo sobre o sinal 
apóstrofo. 

148 a 150: intepretação de texto. 

5ª 
  

5 aulas  
Matemática  

  
  
  

Números Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 
quatro ordens. 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 
números naturais de até a ordem de unidade 
de milhar, estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua materna. 
(EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 

Livro de matemática  
Páginas 114 a 117  
Página 114: Sequência de números 
naturais. 
Página 115: Escrita de números por 
extenso. 
Página 116: Comparação e 
ordenação de números naturais. 
Página 117: Reta numérica 



  

6ª  

2 aulas  

  

  

  

2 aulas  

  

  

Arte   

  

 

 

Educação Física 

 
  
  
  

Artes Visuais 
  
 
 
 
 
  
 Brincadeiras e jogos 

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

 LIVRO DIDÁTICO DE ARTE 
“PROJETO PRESENTE ARTE”        
1- Fazer a leitura das páginas 
18,19,20 e 21 2- Responder nas 
páginas 18,19 e 20 . 3- Desenhar a 
máquina Voadora na pág 21. 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 

 
  

 1 aula  Inglês   Objects of living room: 
Armchair, Bedside lamp, 
Chair, Cushions, Coffee 
table, Sofa, Rug, Plant, 
Vase, Painting, Curtains, 
Rocking chair etc. 
. 

 Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Aprender os 
nomes de alguns objetos da sala em inglês; - 
Associar os nomes às figuras. 

 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: Interpretação de texto, utilização de sinal apóstrofo, tabuada. 

 

  

  


