
  

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO  
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

  
  

Escola: Manoel Baptista da Silva    

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

Semana 23 de 23 a 27 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  
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 

Leitura silenciosa e leitura 
compartilhada de texto – Curupira e 
interpretação de texto. 
Grave sua leitura. 
Revisão: Separação de sílabas e 
classificação. 

3ª 

4 aulas  
Matemática 
  
  
 
 
 
 

Números 
 
 
 
 

 
 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 
da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar quantidades. 
 
 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental. 
 

Revisão de Soma e subtração: Copiar 
no caderno exercícios para fixação. 
Treinar Tabuada. 
 
 
 
 



  

1 aula  
  
  

Arte  Artes Visuais  (EF15AR06) dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, repertórios 
imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. 

Livro didático Projeto Presente de Arte 
1- Leitura das páginas 22,23,24 e 25. 
2- Desenhar um objeto criado na pág. 
22. 3- Desenhar uma estampa no 
vestido da pág. 25, e colorir. 

 

4ª  

4 aulas  
Português 

  
 
 
 
 
1 aula  

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 
 
 
 
Educação Física 

Morfologia/Morfossintaxe 

 

 

 

Brincadeiras e jogos 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, 
substantivos e verbos e suas funções na 
oração: agente, ação, objeto da ação. 
 
 
 
 
 
(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 de Português páginas: 153 a 
156. Leitura de história em 
quadrinhos, páginas 153 e 154.              
Interpretação de história, páginas 155 
e 156.                                         
Revisão da escrita: Ditado com 
frases. 

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

 

5ª 
  

3 aulas  
Português  

 

 
1 aula  
 
 
 
 
 

  O sujeito e seu 
lugar no mundo 
 
 
 
 
Arte  
 
 
 
 
 

A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças. 
 
 
 
Artes Visuais  
 
 
 
 
 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos 
culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo. 
 
 
 
(EF15AR06) dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, repertórios 
imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. 
 
 

Livro Interdisciplinar páginas: 90 e 91. 
Página 90: As diferentes 
comunidades. Página 91: Pesquisa 
sobre os pantaneiros de Mato Grosso 
do Sul. 

Livro didático Projeto Presente de 
Arte 1- Leitura das páginas 22,23,24 e 
25. 2- Desenhar um objeto criado na 
pág. 22. 3- Desenhar uma estampa 
no vestido da pág. 25, e colorir. 



  

1 aula 
  
  

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 alternativo. 

6ª  

4 aulas  

 

1 aula  

Experimento  

 
 
Inglês 

Pesquisa 
 
 
 
Objects of the kit-chen: 
Stove, Oven, Microwave, 
Freezer, Refrigerator, 
Dishwasher, Table, Chair, 
Glass, Cup etc. 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio 
do professor, informações de interesse sobre 
fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais. 
Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Aprender 
alguns nomes dos objetos e utensílios da 
cozinha em inglês; - Associar os nomes ao seu 
cotidiano. 

Experimento Científico: Densidade do 
ovo na água. Copos, água, sal e 
colher. 
 
Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma; Atividade que 
desenvolva a criatividade e 
participação; Internet (links de vídeos 
explicativos e áudios). 

 

Avaliação da semana: Revisão das operações matemáticas; separação de sílabas e classificação, interpretação de texto. 

 

  

  


