
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
 
 

 

Escola: Municipal Yoshihiko Narita 

Professora: Roberta e Débora Turmas: 3º ANO 

Semana 24:  30 de agosto a 03 de setembro 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 
 

 

Vida e evolução 

Números 

Probabilidade e 

estatística 

 

 
 
 

Formas de representação e 
pensamento espacial. 
 

O sujeito e seu lugar no 
mundo 
 
Números 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar 

 
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos 
culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo. 
 

 (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida 
de povos e comunidades tradicionais em distintos 
lugares, a partir de diferentes aspectos culturais 
(exemplo: moradia, alimentação, vestuário, 
tradições, costumes entre outros). 
 
(EF03MA02) Identificar características do sistema 
de numeração decimal, utilizando a composição e 
a decomposição de número natural de até quatro 
ordens 
 
 

Tipos de moradias 

Revisão de unidade, dezena, dúzia e 

centena 

3ª 

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

 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Decodificação/ 
Fluência de 
leitura 
 

 
 
 
 

Análise linguística / 
semiótica (Ortografizaçã o)  
 
 
 

 
(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). 
 
(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 

 
 
 
Letra R em final de sílabas 
 
Revisão de ordens dos números, 
unidades, dezena e centena 
 
Cálculos de adição e subtração 
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Produção de 
texto 
 
Números 
 
Grandezas e 
medidas 

 
Números 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar 

identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. 
 
 
 
(EF03MA02) Identificar características do sistema 
de numeração decimal, utilizando a composição e 
a decomposição de número natural de até quatro 
ordens 
 
(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. 
 

4ª 

 
 
2 aulas 
 

Arte 
Contexto e práticas. 

 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de 
músicos e grupos de música brasileiros e 
estrangeiros que contribuíram para o 
desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos 
envolvidos na composição dos acontecimentos 
cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 O aluno deve acessar o link e 
responder as questões 
demonstrando   quais 
conhecimentos ele adquiriu 
sobre a artista Tarsila do Amaral, 
através da música representada 
pela personagem Tarsilinha 

Recursos: Internet, celular, Notebook ou 
computador, sulfite, lápis de escrever, 
borracha... 

2 aulas Ed. Física 

Brincadeiras e jogos  
 

Ginástica Geral 
 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (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 

Através do ensino a distância;  
Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 
professor; 
Alongar, Aquecer e Vivenciar com a 
Família, amigos ou individualmente   

Teórica:    
Responder questões propostas 
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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. 

Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade;  
Avaliação Diagnóstica 

 

5ª 

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

 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Decodificação/ 
Fluência de 
leitura 
 
nùmeros 

 
 
 
 

Análise linguística / 
semiótica (Ortografizaçã o)  
 
 

Números 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar 

 
(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). 
 
(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. 
 
(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). 
 

Continuação de Letra R em final de 

sílabas e Música (A formiguinha) 

Adição, subtração criar situações 

problemas 

6ª 

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

Produção de 
texto 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Decodificação/ 
Fluência de 
leitura 

 
 
Planejamento de texto 
 
 

Análise linguística / 
semiótica (Ortografizaçã o) 
 

 
 
(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). 
 
(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras 

 
 
 
 
Continuação letra R no final de sílabas e 
rimas 
 
Projeto leitura Livro: Livro Narrado “A 
formiguinha e o floco de neve” 
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Números 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar 
 

com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. 
 
(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. 
 

 
Situação problema e relação entre a 
adição e subtração 
 
 
 
 

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.   


