
 
 
 
 
 

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: 30 de agosto a 03 de setembro / 24ª semana. Quantidade de aulas previstas: 20 (5 de especialistas)  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
5h 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Números 
 
 

Álgebra 
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Formação do leitor 

literário 
 

Apreciação estética/Estilo 
 
 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

(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: aprendendo sobre 
letra de canção: leitura e vídeo 
sobre o assunto; livro de 
português páginas 14 e 15 
leitura e interpretação de uma 
letra de música; atividade de 
letra cursiva; situações 
problemas envolvendo adição e 
multiplicação. 
 
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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Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

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. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos.  
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF15LP15) Reconhecer que os 
textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em 
sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
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(EF35LP23) Apreciar poemas e 
outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos 
versos, estrofes e refrões e seu efeito 
de sentido. 
(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 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(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. 

3ª 

5h 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 
 
 

(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, 

Atividades: ouvir e ilustrar a 
música “Aquarela”; identificar 
na letra da canção quais 
substantivos são masculinos 
e femininos; transformar 
substantivos masculinos em 
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Análise 

linguística/semiótica 
(Ortografização) 

 
 

Grandezas e medidas 
 
 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Formação do leitor 

literário 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Morfologia/Morfossintaxe 

 
Morfologia 

 
Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
Medidas de capacidade e 
de massa (unidades não 

convencionais e 
convencionais): registro, 

estimativas e 
comparações 

 
 

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 
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, 

femininos; livro de 
matemática página 102 
unidades de medidas de 
massa. 
 
 
 
 
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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inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 
figurados) e recursos visuais e 
sonoros. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, 
em textos, substantivos e verbos e 
suas funções na oração: agente, 
ação, objeto da ação. 
(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. 
(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende da 
unidade de medida utilizada. 
(EF03MA20) Estimar e medir 
capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-
as em leitura de rótulos e 
embalagens, entre outros. 
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4ª 
 
5h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 

Probabilidade e 
estatística 

 
Natureza, 

ambientes e 
qualidade de vida 

 
 
 

 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Compreensão 

 
Formação do leitor 

literário 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras 
 
 

Produção, circulação e 
consumo 

 
Impactos das atividades 

humanas 

(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 

Atividades: leitura e 
interpretação da letra da música 
“Canção da América”; atividade 
de estimulação da letra cursiva; 
analisar informações em tabela: 
peso dos animais; livro 
Interdisciplinar página 144: 
poluição do solo. 
 
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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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. 
(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. 
(EF03MA26) Resolver problemas 
cujos dados estão apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas. 
(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 
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aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
(EF03GE08) Relacionar a produção 
de lixo doméstico ou da escola aos 
problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para 
o consumo consciente, considerando 
a ampliação de hábitos de redução, 
reúso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na 
escola e/ou no entorno. 
(EF03GE09) Investigar os usos dos 
recursos naturais, com destaque para 
os usos da água em atividades 
cotidianas (alimentação, higiene, 
cultivo de plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados 
por esses usos. 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Terra e Universo 
 
 

Natureza, 
ambientes e 

qualidade de vida 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 

 
Características da Terra 

 
Usos do solo 

 
Produção, circulação e 

consumo 
 

Impactos das atividades 
humanas 

(EF03CI07) Identificar 
características da Terra (como seu 
formato esférico, a presença de 
água, solo etc.), com base na 
observação, manipulação e 
comparação de diferentes formas de 
representação do planeta (mapas, 
globos, fotografias etc.). 
(EF03CI10) Identificar os diferentes 
usos do solo (plantação e extração 
de materiais, dentre outras 

Atividades: leitura sobre 
sustentabilidade e os recursos 
naturais existentes na Terra; 
refletir sobre como utilizar 
recursos naturais de forma 
sustentável; procurar palavras 
desconhecidas no dicionário; 
livro de matemática página 181. 
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Grandezas e 
medidas 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 
 
 

possibilidades), reconhecendo a 
importância do solo para a 
agricultura e para a vida. 
(EF03GE08) Relacionar a produção 
de lixo doméstico ou da escola aos 
problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para 
o consumo consciente, 
considerando a ampliação de 
hábitos de redução, reúso e 
reciclagem/descarte de materiais 
consumidos em casa, na escola e/ou 
no entorno. 
(EF03GE09) Investigar os usos dos 
recursos naturais, com destaque 
para os usos da água em atividades 
cotidianas (alimentação, higiene, 
cultivo de plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados 
por esses usos. 
(EF03GE10) Identificar os cuidados 
necessários para utilização da água 
na agricultura e na geração de 
energia de modo a garantir a 
manutenção do provimento de água 
potável. 
(EF03GE11) Comparar impactos 
das atividades econômicas urbanas 
e rurais sobre o ambiente físico 

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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natural, assim como os riscos 
provenientes do uso de ferramentas 
e máquinas. 
(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 
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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. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 

6ª 

 
 
 
 
 
5h  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstrução das 

condições de produção e 
recepção de textos 

 
Estratégia de leitura 

 
Compreensão em 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 

Atividades: experiência 
pequeno cientista “Construindo 
um descarte correto de pilhas”; 
leitura para entender o motivo 
pelo qual não podemos 
descartar pilhas em qualquer 
lugar; leitura da semana 
“Salvando o planeta”. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
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Educação Física  
 
 
 

Artes Visuais 
 
 
 
 

Inglês 
 
 
 

 
 

Atividades Esportivas 
 
 
 

Bidimensionalidade e 
tridimensionalidade 

 
 
 
 

 - Transports: airplane 
bike, bus, boat, boxcar, 

car, canoe, ferry, 
helicopter, kayak rocket, 

ship, spaceship, , 
subway, train, truck, etc. 

 

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. 
(EF03LP11) Ler e compreender, com 
autonomia, textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de 
montagem etc.), com a estrutura 
própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a 
serem seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos 
gráficovisuais, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(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 

lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
 
 
 
Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF Word. 
Avaliações através de 
questões, debates e pesquisas 

 

 
 
Fazer a leitura do texto, 
construir uma figura 
bidimensional através do 
desenho e uma figura 
tridimensional através da 
escultura proposta. (WhatsApp, 
Youtube e plataforma Prescon) 
 
 
 
 
 
- Atividades orais e ortográficas 
que simbolizem os membros da 
família; 
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coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 
(EF15AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 
- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender alguns nomes dos meios 
de transporte 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 em sala online; 
- Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos). 
 
 
 
 
 
 

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. 
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(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de 
objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 
Recursos utilizados:  
WhatsApp; Youtube; computador; celular; aplicativo gravador de tela; caderno; lápis; borracha; internet; aplicativos/site de jogos educativos; 
Google Meet. 
 
 

 

HORÁRIO PRESENCIAL DOS ESPECIALISTAS 

ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  3ºB 
15h30-
16h40 

 
16h40- 
17h30 

3ºA 
15h30-
16h40 

 
16h40- 
17h30 

3ºC 
13h-

13h50 
 

13h50-
14h40 

 3ºA 
16h20-
17h10 

 
3ºB 

17h10-
18h 

 3ºC 
13h50-
14h40 

3ºA 
13h-

13h50 
 

3ºB 
13h50-
14h40 

 
3ºC 

17h10-
18h 

   3ºC 
13h-

13h50 
 

3ºA 
13h50-
14h40 

 
3ºB 

15h30-
16h20 
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Avaliação: A partir da visualização das devolutivas enviadas pelos meios de comunicação disponíveis e entregues na escola, assim como o desenvolvimento do aluno em sala 
de aula. Também irão compor a avaliação questões, debates e pesquisas. 

Apoio pedagógico: Disponibilização das atividades da Plataforma SEGUE (arquivo online e impresso), elaboradas de acordo com o nível e as necessidades pedagógicas dos 
alunos que necessitarem, sendo enviadas aos grupos para este fim. 
Atividades complementares: Enviadas quando necessário fazendo o uso de diferentes recursos como jogos, vídeos explicativos entre outros. 

 


