
  

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO  

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

  

  

Escola: Manoel Baptista da Silva    

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

Semana 24 de 30 agosto a 03 de setembro 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  
 
  

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

Morfologia/Morfossintaxe (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, 
substantivos e verbos e suas funções na 
oração: agente, ação, objeto da ação. 

Livro de Português páginas: 157 e 158 
Página 157: Palavras em jogo as 
terminações am e ão nos verbos. 
Página 158: Memória em jogo: Leitura 
do poema O sapo e escrita de 
memória. 



  

3ª 

4 aulas  
Português 
 
 
 
 
 
  
1 aula  
  
  

Produção de 
textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
Arte  

Escrita colaborativa 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro  

(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. 
 
(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 ficciona. 

Livro de Português páginas: 162 e 
163. 
Página 162: Relato pessoal. 
Página 163: Interpretação de texto. 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO - TEATRO 
“Representando cenário e 
personagens” Representa em forma 
de desenho um cenário de uma 
floresta. Nesse cenário deve ter, uma 
casa antiga, duas árvores, e três 
personagens: uma Bruxa, uma 
princesa e um super herói. O desenho 
poderá ser feito no caderno de arte. 

 

4ª  

  
  
5 aulas  

Matemática 

  

Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

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

Livro de Matemática páginas 122 e 
123. 
Página 122: A caminho do horto; 
situações problemas. 
Página 123: Os termos de adição e 
subtração. 

 

 



  

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. 

5ª 
  

3 aulas de 
Português 
  
  
 
 
 
1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
Arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 
 
Teatro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brincadeiras e jogos 

(EF03LP12) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(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 ficciona. 
 
 
 
 
(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: 163, 164 
e 165. Continuação da interpretação 
de relato pessoal, buscando as 
informações no texto. 

 

AVALIAÇÃO - TEATRO 
“Representando cenário e 
personagens” Representa em forma 
de desenho um cenário de uma 
floresta. Nesse cenário deve ter, uma 
casa antiga, duas árvores, e três 
personagens: uma Bruxa, uma 
princesa e um super herói. O desenho 
poderá ser feito no caderno de arte. 

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



  

6ª  

3 aulas 
Matemática 

  

  

 

Números 

 

 

 

 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repartição em partes 
iguais e medida. 
 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por outro (até 
10), com resto zero e com resto diferente de 
zero, com os significados de repartição 
equitativa e de medida, por meio de estratégias 
e registros pessoais. 
 

Livro de Matemática páginas: 124 e 
125. 
 
Página 124: Resolvendo situação 
problemas. 
Página 125: Quadro de medidas. 

 

  

 1 aula  Inglês    
Transports: airplane bike, 
bus, boat, boxcar, car, 
canoe, ferry, helicopter, 
kayak rocket, ship, 
spaceship,  subway, 
train, truck, etc. 

  
Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Aprender 
alguns nomes dos meios de trans-porte em 
inglês; - Fixar o conteúdo relacionado às 
ilustrações. 

 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: Gênero textual: relato pessoal; Interpretação de texto, resolução de situações problemas. 

 

  

  


