
 
 
 
 
 

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: 16 a 20 de agosto / 22ª 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) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Números 
 
 

As pessoas e os 
grupos que compõem 
a cidade e o município 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 
 

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: história do folclore 
leitura e interpretação de texto; 
atividade consciência 
fonológica (sons da letra G); 
atividade letra cursiva; livro de 
matemática página 93: 
relacionando adições e 
subtrações. 
 
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 
 
 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: 

os desafios sociais, 
culturais e ambientais do 

lugar onde vive 

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 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF03LP01) Ler e escrever palavras 
com correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e 
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e 
não u) e e (e não i) em sílaba átona 
em final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). 
(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. 
(EF03HI03) Identificar e comparar 
pontos de vista em relação a eventos 
significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições 
sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com 
especial destaque para as culturas 
africanas, indígenas e de migrantes. 
(EF03HI02) Selecionar, por meio da 
consulta de fontes de diferentes 
naturezas, e registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na 
cidade ou região em que vive. 

3ª 

5h 
 
 
 
 

 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

As pessoas e os 
grupos que compõem 
a cidade e o município 

 

 
Leitura colaborativa e 

autônoma 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 

(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. 
(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 

Atividades: entendendo o que 
são lendas; leitura sobre o 
papel das lendas e mitos na 
cultura indígena; livro Língua 
Portuguesa páginas 106 e 
107: substantivos; atividade 
de soma; pensar em dois 
números em que somados o 
resultado é 100; compondo e 
decompondo números. 
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Números 
 
 
 

Formação do leitor 
literário 

 
Morfologia/Morfossintaxe 

 
O “Eu”, o “Outro” e os 

diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: 

os desafios sociais, 
culturais e ambientais do 

lugar onde vive 
 

Composição e 
decomposição de 
números naturais 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
 
 
 

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 
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, 

Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
estabelecendo preferências por 
figurados) e recursos visuais e 
sonoros. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, 
em textos, substantivos e verbos e 
suas funções na oração: agente, 
ação, objeto da ação. 
(EF03HI03) Identificar e comparar 
pontos de vista em relação a eventos 
significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições 
sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com 
especial destaque para as culturas 
africanas, indígenas e de migrantes. 
(EF03HI02) Selecionar, por meio da 
consulta de fontes de diferentes 
naturezas, e registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na 
cidade ou região em que vive. 
(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 
(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. 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 

4ª 
 
5h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 
 
 

Números  
 

 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Compreensão 

 
Estratégia de leitura 

 
 

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 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 

Atividades: leitura e 
interpretação da lenda “Irapuru, 
o canto que encanta”; 
trabalhando com sinônimos; 
treino letra cursiva; livro de 
matemática página 94 
subtrações. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

checando a adequação das hipóteses 
realizadas. 
(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. 
(EF35LP06) Recuperar relações 
entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para 
a continuidade do texto. 
(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. 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Números 
 
 
 

 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 
 

Composição e 
decomposição de 
números naturais 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
(EF03LP01) Ler e escrever palavras 
com correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e 
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e 
não u) e e (e não i) em sílaba átona 
em final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). 
(EF35LP13) Memorizar a grafia de 
palavras de uso frequente nas quais 
as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não 
representa fonema.  
(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 

Atividades: refletir sobre a 
escrita tempo verbal (passado); 
leitura e reescrita de texto com 
palavras no passado; 
descobrindo palavras 
terminadas em L, O ou U; treino 
letra cursiva; livro de 
matemática página 95: 
diferentes formas de calcular 
uma soma; leitura da semana: 
“A lenda da Vitória-Régia”; 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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Leitura, escrita, 

comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens 

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. 
(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. 
(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
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numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 
(EF03MA01) Ler, escrever e 
comparar números naturais de até a 
ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua 
materna. 

6ª 

2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas  
 
 

Educação Física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes  
 
 
 

Atividades Esportivas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro com personagens 
do Folclore 

 
 
 

(EF35EF05) Experimentar e fruir 
diversos tipos de esportes de campo 
e taco, rede/parede 
e invasão, identificando seus 
elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 
 
 
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 
e fatos e experimentando-se no lugar 

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

 

 
 
Fazer a leitura do texto, assistir 
o vídeo, elaborar uma pequena 
história sobre um personagem 
do folclore e contar usando 
objetos na sua representação, 
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1 aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Objects of the 
bathroom: sink, Toilet, 

Shower, Bathtub, Mirror, 
Bathroom carpet, Bath 
mat, Shower curtain, 

Soap, Soap dish, Toewl, 
Toothpaste, Toothbrush, 

etc. 

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 alguns nomes dos objetos 
e utensílios do banheiro em inglês; 
- Associar os nomes ao seu cotidiano. 
 
 
 
 

através de um vídeo. 
(WhatsApp, Youtube 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. 

 


