
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Escola Municipal Yoshihiko Narita 
Professoras: Margarete Arrais Rodrigues/ Paula dos Santos Battar Turmas: 1A e 1ºB 

Semana 22 Quantidade de aulas previstas: 5 aulas 

 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2º  

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Números 
Mundo pessoal: eu, 
meu grupo social e 
meu tempo 

Compreensão em leitura 
Leitura, escrita e comparação de 
números naturais (até 100) 
A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, 
listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem (digitais ou impressos), 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. 
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 
100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e 
simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas 
de organização familiar. 

Texto instrucional – livro Ápis: páginas 87 e 88 
Contagem  – Livro Nossa Matemática: páginas 76 a 
79 
Conhecendo a si mesmo e os seus familiares 
(emoções) – livro interdisciplinar: páginas 28 a 29. 

 
13h às 14h 

   Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h    Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h    Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h    Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

17h às 18h    Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

3ª  

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
(Alfabetização) 
Probabilidade e 
estatística 
Terra e Universo 

Compreensão em leitura 
Leitura de tabelas e de gráficos de 
colunas simples 
Escalas de tempo 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, 
listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem (digitais ou impressos), 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. 
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. 
 
 

Livro instrucional – livro Ápis: páginas 89 
TABELAS –  livro Nossa Matemática:80 até 81 
Dias da semana – atividade da professora 
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(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: 
os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 

13h às 14h    Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h    Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h    Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h    Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

17h às 18h    Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

4ª 

 
 

Análise 
linguística/semiótica 
(Alfabetização) 
Números 
 

Construção do sistema alfabético 
Leitura, escrita e comparação de 
números naturais (até 100) 
Reta numérica 

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala. 
(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens 
em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 

Pontilhado alfabeto – atividade da professora 
Números: sequência numérica de 0 a 100 
 

 
13h às 14h 

   Postagem da atividades de arte, ed. Física e inglês no 
grupo de whatsApp. 
Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h    Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h    Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h    Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

17h às 18h    Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

13h (remoto) EDUCAÇÃO FÍSICA BRINCADEIRAS E JOGOS 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, 
com base no conhecimento das características 
dessas praticas. 

Exposições de vídeos e audio 
explicativos das atividades, jogos.. 
Material reciclável e alternativos .... 

13h (remoto) 

ARTE Elementos da Linguagem. 
Conteúdo: Pintura em 
Manchas. 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
cor, espaço, movimento etc.). 

Desenhar a partir de manchas 
coloridas e usar a criatividade para 
combinar formas e cores, e assim criar 
ilustrações. 

13h (remoto) INGLÊS  SONDAGEM / DIAGNÓSTICA  

5ª 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
(Alfabetização) 

Compreensão em leitura 
Leitura de tabelas e de gráficos de 
colunas simples 
 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, 
listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

Texto instrucional– livro Ápis: 90 e 91 
TABELAS –  livro Nossa Matemática:82 e 83 
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Probabilidade e 
estatística 
 

comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. 
 

13h às 14h    Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h    Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h    Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h    Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

17h às 18h    Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

6ª 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
(Alfabetização) 
Probabilidade e 
estatística 
Mundo pessoal: eu, 
meu grupo social e 
meu tempo 
 

Compreensão em leitura 
Noção de acaso 
A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, 
listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem (digitais ou impressos), 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. 
(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais 
como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é 
impossível acontecer”, em situações do cotidiano. 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas 
de organização familiar. 
 

Texto instrucional– livro Ápis: 91,92 e 93 
Probabilidades –  livro Nossa Matemática:84 e 85 
Formações familiares – livro de projetos – páginas 22 
a 25 

13h às 14h    Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h    Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h    Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h    Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

17h às 18h    Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

Avaliação da semana: Analisar o conhecimento do aluno sobre texto instrucional.  

Observação:  

 
 


