
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
 
 

Escola: Municipal Yoshihiko Narita 

Professora: Roberta e Débora Turmas: 3º ANO 

Semana 22:  16 a 20 de agosto Quantidade de aulas previstas: 25 HORAS  

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
07h às 
08h 
08h às 9h 
09h às 
10h 
10h às 
11h 
11h às 
12h 
 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Números 

 

Compreensão em leitura 
 
Problemas envolvendo 
significados da adição e da 
subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar quantidades 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, explorando rimas, 
sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e sonoros 
 
(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. 

Leitura de uma poesia/ Cinderela 

Interpretação de texto 

Resolução de situações problema 

3ª 

 
 
07h às 
08h 
08h às 9h 
09h às 
10h 
10h às 
11h 
11h às 
12h 
 
 

Produção de texto 
 
 
Números 

Escrita 

 

Composição e 

decomposição de números 

naturais 

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários 
lidos pelo professor. 
 
 

EF03MA02) Identificar características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a composição e a 
decomposição de número natural de até quatro 
ordens. 

 
Produção de texto/ reescrita do conto 
Cinderela 
Composição e decomposição dos 
números 

4ª 
 
2 aulas 
 

Ed. Física 
 

Brincadeiras e jogos 
Ginástica Geral 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens 

Através do ensino a distância; 
Prática 
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(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras 
e os 
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 
africana, 
explicando suas características e a importância 
desse 
patrimônio histórico-cultural na preservação das 
diferentes culturas. 
(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 
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes elementos da ginástica 
geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 
com e sem 
materiais), propondo coreografias com diferentes 
temas 
do cotidiano. 

Conforme vídeo e instruções enviadas 
pelo 
professor; 
Alongar, Aquecer e Vivenciar com a 
Família, 
amigos ou individualmente 
Teórica: 
Responder questões propostas 
Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade; 
Bate-mãos (ABC) 
 
 
 
 

 Arte e Inglês 
 

S/ professor  

5ª 

 
 
07h às 
08h 
08h às 9h 
09h às 
10h 
10h às 
11h 
11h às 
12h 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma 
 
números 

Compreensão em leitura 
 
 

Leitura, escrita, 

comparação e ordenação 

de números naturais de 

quatro ordens 

 

 
 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes gêneros e 
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores. 
 
(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 
naturais de até a ordem de unidade de milhar, 

Ler e ordenar o conto da Cinderela 

Ordem crescente/ordem decrescente 

dos números 

Sequência de 2 em 2, 3 em 3..... 
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estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 
 
 

6ª 

 
 
 
07h às 
08h 
08h às 9h 
09h às 
10h 
10h às 
11h 
11h às 
12h 
 
 
 
 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Medidas de tempo 

Compreensão em leitura 
 
 
 
Calendário 

EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso 
de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha 
de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) 
em textos publicitários e de propaganda, como 
elementos de convencimento. 
 
(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de 
tempo entre duas datas, como dias da semana e 
meses do ano, utilizando calendário, para 
planejamentos e organização de agenda. 

 
Propaganda 
Calendário 

Avaliação da semana: Através dos atendimentos online, fotos das atividades, áudios de leituras, pequenos vídeos, Google formulário.    

Observação:  
07h às 08h - Tirar dúvidas através de áudios e vídeo chamadas e mensagem de texto. 
08h às 9h - Realização das atividades pelas crianças. 
09h às 10h - Realização das atividades pelas crianças. 
10h às 11h - Correção e devolutiva sobre as atividades. 
11h às 12h - Envio das possíveis correções e recebimento das mesmas para segunda correção. 
São ainda realizadas atividades como aulas online exclusiva para alunos, atendimento matutino aos pais para tirar dúvidas, correção de trabalhos extras, 
elaboração de documentações diversas, elaboração de vídeos explicativos, participação de reuniões pedagógicas e de pais online.   


