
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Professores: Ana Maria, Eva e Monalisa. Professores Especialistas: Rutemberg, Cleuza 
e Rita.  

Turmas   3º Ano A, B e C 

Semana de: 09 a 13 de agosto / 21ª semana. Quantidade de aulas previstas: 25 aulas.  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
5h 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Números 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Leitura colaborativa e 

autônoma 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 

Atividades: conhecendo o 
gênero textual crônica; leitura 
de uma crônica; livro de 
matemática página 92; 
situações problemas. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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números naturais: adição 

e subtração 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 

multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 

saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses 
realizadas. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(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. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
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envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 

3ª 

5h 
 
 
 
 

Números 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 

multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 

Significados de metade, 
terça parte, quarta parte, 

quinta parte e décima 
parte 

 
Leitura colaborativa e 

autônoma 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 

(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. 
(EF03MA09) Associar o quociente de 
uma divisão com resto zero de um 
número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às 
ideias de metade, terça, quarta, 
quinta e décima partes. 
(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. 

Atividades: livro de 
matemática página 108 (terça 
parte/divisão); responder 
questões referentes á crônica 
lida; livro interdisciplinar 
páginas 77 á 79 (animais 
vertebrados). 
 
 
 
 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Estratégia de leitura 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Formação do leitor 

literário 
 
 
 
 
 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses 
realizadas. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
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voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 
figurados) e recursos visuais e 
sonoros. 

4ª 
 
5h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 
 

Números  
 

 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Morfossintaxe 
 

Morfologia 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Compreensão 

 
Estratégia de leitura 

 

(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

Atividades: projeto Maria da 
Penha história e significados/ 
leitura e interpretação de texto; 
pensando a língua: adjetivos; 
livro de matemática página 90.  
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
Problemas envolvendo 

diferentes significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 
 
 
 
 
 
 
 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses 
realizadas. 
(EF03LP09) Identificar, em textos, 
adjetivos e sua função de atribuição 
de propriedades aos substantivos. 
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e 
sufixos produtivos na formação de 
palavras derivadas de substantivos, 
de adjetivos e de verbos, utilizando-os 
para compreender palavras e para 
formar novas palavras. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
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(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 2, 3, 
4, 5 e 10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e elementos 
apresentados em disposição 
retangular, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo e registros. 
 
 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Números 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

 
Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
Problemas envolvendo 

diferentes significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 

(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. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 2, 3, 
4, 5 e 10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e 
registros. 
 

Atividades: livro de matemática 
página 91; adjetivos: formando 
frases; leitura da semana “ Qual 
é a cor do amor?”; ficha de 
leitura. 
 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Morfossintaxe 
 
 

Morfologia 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 

(EF03LP09) Identificar, em textos, 
adjetivos e sua função de atribuição 
de propriedades aos substantivos. 
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e 
sufixos produtivos na formação de 
palavras derivadas de substantivos, 
de adjetivos e de verbos, utilizando-
os para compreender palavras e 
para formar novas palavras. 
(EF15LP01) Identificar a função 
social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP02) Estabelecer 
expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos 
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gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando 
a adequação das hipóteses 
realizadas. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos 
gráficos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
 

6ª 

2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 

Atividades Esportivas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro  
“A princesa e o sapo” 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos 
de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 
 
 
 
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 

Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF Word. 
Avaliações através de 
questões, debates e pesquisas 

 

 
 
Fazer a leitura do texto, assistir 
o vídeo e responder as 
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2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Objects of living room: 
Armchair, Bedside lamp, 
Chair, Cushions, Coffee 
table, Sofa, Rug, Plant, 

Vase,  
Painting, Curtains, 
Rocking chair, etc. 

 

e fatos e experimentando-se no lugar 
do outro, ao compor e encenar 
acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros 
pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.   
 
 
 
 
- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender os nomes de alguns 
objetos da sala em inglês; 
- Associar os nomes às figuras. 
 
 
 
 
 
 

questões. (WhatsApp e 
plataforma Prescon).  
 
 
 
 
 
 
- Atividades orais e ortográficas 
que simbolizem os membros da 
família; 
- 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; 
- Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos). 
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PROGRAMA SEGUE:  
Habilidades trabalhadas: 
 (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com números naturais. 
Recursos utilizados:  
WhatsApp; Youtube; computador; celular; aplicativo gravador de tela; caderno; lápis; borracha; internet; aplicativos/site de jogos educativos; 
Google Meet. 

 


