
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: “Escola Municipal Comendador Abdalla Chiedde”
Professora: Titular Sandra / Arte Kátia / Educação Física Josemir
Turma:  3º ano A
Semana 20 : 09  a 13 de agosto de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área
Objetos de

conhecimento/conteúdo Habilidades
Estratégias e Recursos

2ª
03 aulas de
Língua
Portuguesa

02 aulas
Matemática

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Geometria

Forma de composição do
texto

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera):
reconhecimento, análise
de características e
planificações

(EF03LP17) Identificar e
reproduzir, em gêneros
epistolares e diários, a
formatação própria desses textos
(relatos de acontecimentos,
expressão de vivências,
emoções, opiniões ou críticas) e a
diagramação específica dos
textos desses gêneros (data,
saudação, corpo do texto,
despedida, assinatura)
(EF03MA13) Associar figuras
geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera) a objetos do
mundo físico e nomear essas
figuras.

Escrita do cabeçalho no caderno
Atividades do Livro Ápis Língua
Portuguesa página 167-Prática
de oralidade;
Página 168- Tecendo saberes-
Texto: Nas paredes da
pré-história;
Atividades Nosso Livro de
Matemática- Página 81- outros
moldes;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.



3ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Morfologia (EF03LP08) Identificar e
diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.

Escrita do cabeçalho no caderno
Atividades do Livro Ápis Língua
Portuguesa páginas 169 - Outras
linguagens;
170- Língua: usos e reflexão;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador.

o Arte
2 aulas

ARTE
Artes visuais

ARTE
Card design

ARTE
(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.

ARTE
Produção de cartão dia dos pais.
Seguir o passo a passo na atividade.



4ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

01 aula de
matemática

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Geometria

Morfologia

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera):
reconhecimento, análise
de características e
planificações

(EF03LP08) Identificar e
diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.
(EF03MA13) Associar figuras
geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera) a objetos do
mundo físico e nomear essas
figuras.

Escrita do cabeçalho no caderno;
Atividades Livro Ápis Língua
Portuguesa 171- continuação das
Atividades envolvendo verbos;
Atividades Nosso Livro de
Matemática- Página 82- Sabendo
mais sobre cubo;
Página 83- Os desenhos de
Paulo;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador

5ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa

02 aulas de
Matemática

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Álgebra

Morfologia

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas

(EF03LP08) Identificar e
diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.
(EF03MA10) Identificar
regularidades em sequências
ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de
adições ou subtrações
sucessivas, por um mesmo
número, descrever uma regra de
formação da sequência e
determinar elementos faltantes ou
seguintes.

Escrita do cabeçalho no caderno;
Atividades Atividades Livro Ápis
Págs. 172- Verbos (continuação);
Matemática- Nosso Livro de
Matemática- Página 84- Juliana e
as sequências de frutas;
Página 85- Observando padrões;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador



6ª 03 aulas de
Língua
Portuguesa Conexões e escalas

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Paisagens naturais e
antrópicas em
transformação
Estratégia de leitura

(EF03GE04) Explicar como os
processos naturais e históricos atuam
na produção e na mudança das
paisagens naturais e antrópicas nos
seus lugares de vivência,
comparando-os a outros lugares.
(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.

Escrita do cabeçalho no caderno;
Atividades Livro Ápis
Interdisciplinar páginas 46 e 47-
Elementos naturais e Elementos
culturais;
Livro de leitura semanal- Quem
tem medo de ridículo? Ruth
Rocha;
Lápis;
Caderno;
Borracha;
Celular/computador

6ª
02 Aulas

Educação Física Ginástica (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.

Construir movimentos de
ginástica simultaneamente com
rolamentos livres e estrelas em
sequências, se possível.

A avaliação será através de observação, participação e registro. Em aulas online e devolutivas por imagem ou áudio.


