
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

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

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 

linguagem/área 
Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 

1 Inglês  

Vogais/Vowels 
Apresentação da pronúncia das vogais em

língua inglesa. 

Apresentação da pronúncia das vogais em 

língua inglesa. Representação gráfica dos sons 

das vogais, vídeo musical expositivo.  

 

Contornar as vogais e soletrá-las em inglês. 

 

2 

Língua Portuguesa 

 Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda 

do professor e, mais tarde, de maneira 

autônoma, textos narrativos de maior porte 

como contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração etc.) e 

crônicas. 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de Língua Portuguesa 

Conto popular  

Páginas 140, 141, 142 exercício 11 e 12 

página143. 

Leitura e interpretação de texto. 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

2 

Matemática 

Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com números 

naturais: adição e subtração 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 

procedimentos de cálculo mental e escrito, 

inclusive os convencionais, para resolver 

problemas significativos envolvendo adição 

e subtração com números naturais. 

Nosso Livro de matemática 

Páginas: 90, 91 e 92 

Situações problemas. 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Números 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Contagem de histórias 

Textos dramáticos 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e 

sem apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor. 

(EF35LP24) Identificar funções do texto 

dramático (escrito para ser encenado) e 

sua organização por meio de diálogos entre 

personagens e marcadores das falas das 

Língua Portuguesa 

 

Livro de Apis de língua portuguesa  

Páginas 143, 144,145 e 146 

Tecendo saberes, prática de oralidade e 

produção de texto 

 

Oralidade 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 
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personagens e de cena. 

3 

Matemática 

Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com números 

naturais: adição e subtração 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 

procedimentos de cálculo mental e escrito, 

inclusive os convencionais, para resolver 

problemas significativos envolvendo adição 

e subtração com números naturais. 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Páginas: 93, 94 e 95 

Adição e subtração 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Números 

4ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

(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. 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Páginas 146, 147, 148, 149 exercícios 6 e 7 da 

página 150. 

Outras linguagens, usos e reflexão – língua falada 

e escrita. 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

1 

Matemática 

Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar 

dados apresentados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de barras ou de colunas, 

envolvendo resultados de pesquisas 

significativas, utilizando termos como maior 

e menor frequência, apropriando-se desse 

tipo de linguagem para compreender 

aspectos da realidade sociocultural 

significativos. 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Páginas: 96 

Tabela e gráfico. 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Probabilidade e 
estatística 

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 

Através do ensino a distância; (WhatsApp, 

YouTube e Google Meet) 

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;  

Jogando Trilha   (Nível 2) 
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corporais tematizadas na escola, 

adequando-as aos espaços públicos 

disponíveis 

                                             

5ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Morfologia/Morfossintaxe 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em 

textos, substantivos e verbos e suas funções 

na oração: agente, ação, objeto da ação. 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Páginas 150, 151 e152 

Verbos: Um jeito de marcar o tempo 

Presente, passado e futuro. 

Ai vem ... conto popular página 272 “A flauta do 

tatu”. 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

3 

Matemática 

Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar 

dados apresentados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de barras ou de colunas, 

envolvendo resultados de pesquisas 

significativas, utilizando termos como maior 

e menor frequência, apropriando-se desse 

tipo de linguagem para compreender 

aspectos da realidade sociocultural 

significativos. 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Páginas: 97 e 98 

Tabela e gráfico. 

 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Probabilidade e 
estatística 

6ª feira 

2 Arte 

Artes Visuais 
EF15AR01. Identificar e apreciar formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o 

imaginário, 

FOLCLORE BRASILEIRO 

2 

Língua Portuguesa 

Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 

autônoma, textos literários de diferentes 

gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 

ilustrações, estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

Língua Portuguesa 

Pesquise um conto popular, faça um resumo no 

caderno e leia para os colegas. 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

1 

Matemática 
Significado de medida e de 

unidade de medida 

 

 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida 

e o instrumento mais apropriado para 

medições de comprimento, tempo e 

capacidade. 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Páginas: 99 

Medidas de comprimento. 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

Grandezas e medidas 

Avaliação da semana: Leitura e interpretação de texto, escrita correta de palavras e interpretação de enunciados matemático e resolução de situações problemas. 

 


