
  

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO  
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

  
  

Escola: Manoel Baptista da Silva    

Professores: Taina/ Eduardo/ Itamilias/ Cleuza    Turmas 3 º A   

Semana 25 de 06 a 10 de setembro de 2021   Quantidade de aulas previstas: 25   

  
  

  Duração 
hora/aula  

Disciplina  
Práticas de 

linguagem/área  

Objetos de 
conhecimento/conteúdo  

Habilidades  Estratégias e Recursos  

2ª  

  
 
  

  

 

 
 
Emenda de feriado 

3ª 

    7 de setembro – Dia da 
Independência do Brasil 
 



  

 
  

4ª  

5 aulas  
Interdisciplinar 

  

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
Educação Física 

Compreensão em leitura 

 

 

 

Brincadeiras e jogos 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com 
autonomia, relatos de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
 
 
(EF35EF02) planejar e utilizar estratégias 
para possibilitar a participação segura de 
todos os alunos em brincadeiras e jogos 
populares do brasil e de matriz indígena e 
africana. 

Experimento científico: Criar novas 
cores usando água, tinta e 
guardanapo. 

- Atividade sobre 7 de setembro, 
leitura e interpretação de texto. 

Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 

 

5ª 
  

3 aulas  
Matemática 

  

  
  
 
1 aula  
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
medidas. 
 
 
 
 
 
 
Arte  
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de comprimento 
(unidades não 
convencionais e 
convencionais): registro, 
instrumentos de medida, 
estimativas e 
comparações. 
 
Dança  
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e 
o instrumento mais apropriado para medições 
de comprimento, tempo e capacidade.  
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais usuais 
(metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos de medida. 
(EF15AR07A) Reconhecer algumas 
categorias do sistema da música (Bandas, 
orquestras, conjuntos musicais, profissionais 
da música etc.). 
 
 
 
 
 

Livro de matemática páginas 126 e 
127. 

Página 126: Leitura e interpretação 
de dados de gráfico. 

Página 127: Significado de medidas e 
de unidade de medida. 

Livro didático Projeto Presente de 
Arte 1- Leitura das páginas 28 e 29. 
2- Responder na pág. 28. 

3- Desenhar na caneca da pág. 29 
uma obra de arte que você gosta, ou 
crie seu desenho. 



  

1 aula Educação Física Brincadeiras e jogos  (EF35EF02) planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do 
brasil e de matriz indígena e africana. 
 
 
 
 
 

Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 

6ª  

3 aulas  

Matemática 

  

  

Números 

 

  
  
  
  

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

(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. 

Livro de matemática página 128: 
problemas envolvendo adição e 
subtração e sistema monetário. 
No caderno: Exercícios de fixação de 
conteúdo, sistema monetário. 

 
  



  

 1 aula  Inglês   
 

 Clothes: suit, dress, 
pants, pajamas, t-shirts, 
sweater, skirt, jeans, hat 
etc. 
 

Leitura; Escrita; Oralidade; aprender os nomes 
da “clothes” em inglês; Saber ler, escrever e 
traduzir os nomes das peças de roupas, 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; - Atividade 
que desenvolva a criatividade e 
participação; - Internet (links de 
vídeos explicativos e áudios). 

Avaliação da semana: Situações problemas envolvendo adição e subtração, grandezas e medidas, interpretação de texto. 

 

  

  


