
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA

PROFESSOR: Sandra/Laís (Titulares), Diogo (Ed. Física), Elaine (Arte) e Jéssica (Inglês) TURMA: 1° A/B
SEMANA 24 DE: 30 DE AGOSTO A 03 SETEMBRO QUANTIDADE DE AULAS: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3
Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Números

Compreensão em leitura

(EF01LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

-Livro Didático Língua Portuguesa

Páginas 178,179 E 180 (leitura gênero cartaz
de campanha)

2
Números

Leitura, escrita e
comparação de números

naturais (até 100)
Reta numérica

(EF01MA05) Comparar números naturais de
até duas ordens em situações cotidianas, com
e sem suporte da reta numérica.

-Livro Matemática
Páginas 118 e 119 (números por extenso)

3ª

3
Análise linguística/

semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em
sílabas.

Livro Didático Língua Portuguesa
Página 181, 183 e 184 (interpretação de
texto)



2
Educação Física

Jogos e brincadeiras
Jogos de mesa e tabuleiro

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e

jogos populares do Brasil e do mundo,

incluindo aqueles de matriz indígena e

africana, e recriá-los, valorizando a

importância desse patrimônio histórico

cultural. 

(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. 

(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 corporais

tematizadas na escola, adequando-as aos

espaços públicos disponíveis.

1º Momento: Construção do jogo e prática;

2º Momento: Registrar a atividade prática

através de fotos ou pequenos vídeos.

4ª
3 Análise linguística/

semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua
representação por letras.

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando
semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas iniciais.

-Livro Didático Língua Portuguesa
Páginas 185, 186 (palavras em jogo letra H)

2 Números
Contagem de rotina

Contagem ascendente e
descendente

(EF01MA01) Utilizar números naturais como
indicador de quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianas e reconhecer

-Livro Didático Matemática

Página 120 (numerais)



Reconhecimento de
números no contexto
diário: indicação de

quantidades, indicação de
ordem ou indicação de

código para a organização
de informações

situações em que os números não indicam
contagem nem ordem, mas sim código de
identificação.

5ª

3
Análise linguística/

semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua
representação escrita.

Livro didático Língua Portuguesa.

Página 187, 188 (palavras em jogo letra H)

2
Arte

Teatro
Contextos e práticas.

(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 ficcional.

Organizar aulas em uma sequência,
oferecendo estímulos por meio de jogos
preparatórios, com o intuito de desenvolver
habilidades necessárias para o teatro, como
atenção, observação e concentração.

6ª 3
Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Análise linguística/
semiótica

(Alfabetização)

Decodificação/Fluência de
leitura

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/

Acentuação

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão
na decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.

EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar
letras em formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.

Livro didático língua Portuguesa.

Página 189, (pesquisa e memória em jogo).

Pesquisa: recortar e colar palavras iniciadas
pela letra H.

1
Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da

adição e da subtração

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de
adição e de subtração, envolvendo números
de até dois algarismos, com os significados de

Livro didático Matemática
Páginas 122 e 123 (situação problema)



(juntar, acrescentar,
separar, retirar)

juntar, acrescentar, separar e retirar, com o
suporte de imagens e/ou material
manipulável, utilizando estratégias e formas
de registro pessoais.

1 Inglês Letter: I
Reconhecer e aprender a pronunciar a letra I

na língua inglesa.

Copiar a letra “I”, reconhecer por meio de
vídeo musical sua pronúncia e a de palavras
iniciadas com a mesma.

Colorir as figuras e completar as linhas
tracejadas com seus nomes.

AVALIAÇÃO DA SEMANA: Observar as estratégias do aluno na  resolução de situação problema.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.
INGLÊS: Verificar por meio das devolutivas das atividades propostas e participação, se o aluno assimilou o conteúdo abordado.


