
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora: Celene de Oliveira Petronilho Turma: 1°. Ano A 

Semana de: 20 a 24 DE Setembro de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 
Dia da 

semana Duraçãohora/aula 

Disciplina/ 

Práticasdelinguagem/ár

ea 

Objetos 

deconhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 

3 

Língua Portuguesa  
Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita  

(EF01LP03) Observar escritas 

convencionais, comparando-as às 

suas produções escritas, percebendo 

semelhanças e diferenças. 

Atividade da semana do trânsito: pinte os 

sinais de trânsito com as cores corretas; caça 

palavras do trânsito. 

Escrita compartilhada e 

autônoma. 

1 

Matemática 

Composição e decomposição 

de números naturais 

 (EF01MA07) Compor e decompor 

número de até duas ordens, por 

meio de diferentes adições, com o 

suporte de material manipulável, 

contribuindo para a compreensão de 

características do sistema de 

numeração decimal e o 

desenvolvimento de estratégias de 

cálculo 

Ligue cada número com uma decomposição 

possível 

Contagem de rotina 

Contagem ascendente e 

descendente 

Reconhecimento de números 

no contexto diário: indicação 

de quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de 

código para a organização de 

informações 

 

1 Inglês  
Vowels and Colors 

Relembrar as vogais e as cores em 

inglês. 

Pintar os quadrados da figura seguindo a 

legenda de uma cor para cada vogal e 

descobrir qual a figura representada. 

3ª feira 

4 

Língua Portuguesa 

Situações de convívio em 

diferentes lugares 

(EF01GE03) Identificar e relatar 

semelhanças e diferenças de usos do 

espaço público (praças, parques) 

para o lazer e diferentes 

manifestações. 

Livro interdisciplinar – Geografia-Obsevando o 

transito: lêr algumas regras importantes para 

nossa segurança; pintar o pedestre que está 

atravessando a rua no lugar correto; pintar de 

vermelho o bonequinho que indica pare e de 

verde o bonequinho que indica siga conforme 

cada situção. 

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

1 

Matemática 
Contagem de rotina Contagem 

ascendente e descendente 

Reconhecimento de números 

no contexto diário: indicação 

(EF01MA01) Utilizar números 

naturais como indicador de 

quantidade ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas e 

Observando o Trânsito: identificar a 

quantidade de pedestrse carros. 

 

 

Contagem de rotina 

Contagem ascendente e 

descendente 

Reconhecimento de 
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números no contexto 

diário: indicação de 

quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de 

código para a organização 

de informações  

 

Geometria 

de quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de código 

para a organização de 

informações  

Localização de objetos e de 

pessoas no espaço, utilizando 

diversos pontos de referência 

e vocabulário apropriado 

reconhecer situações em que os 

números não indicam contagem nem 

ordem, mas sim código de 

identificação.  

(EF01MA11) Descrever a localização 

de pessoas e de objetos no espaço 

em relação à sua própria posição, 

utilizando termos como à direita, à 

esquerda, em frente, atrás. 

 

 

 

Lateralidade. 

4ª feira 

3 

Língua Portuguesa 

O modo de vida das crianças 

em diferentes lugares 

(EF01GE02) Identificar semelhanças 

e diferenças entre jogos e 

brincadeiras de diferentes épocas e 

lugares. 

Jogo e brincadeira : Confecção de um 

semáforo; brincadeira de trânsito, Joguinho 

do trânsito; circuito.  

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

2 Educação Física 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a 

execução de diferentes elementos básicos da 

ginástica e da ginástica geral. 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar 

diferentes brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e respeitando as 

diferenças individuais de desempenho dos 

colegas. 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e 

valorizando a importância desses jogos e 

brincadeiras para suas culturas de origem. 

Através do ensino a distância; (WhatsApp, YouTube e Google 

Meet) 

(WhatsApp, YouTube e Google Meet) 

Prática;  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;  

JOGO das Pedrinhas ou BUGALHOS (Nível 1) 

                                             

5ª feira 

4 

Língua Portuguesa 

Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social 

de textos que circulam em campos 

da vida social dos quais participa 

cotidianamente (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e nas mídias 

impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os

produziu e a quem se destinam. 

Cantiga se essa rua fosse minha; desenho da 

rua; semáforo. 

Leitura/escuta 

Compartilhada  

e autônoma 

1 
Matemática 

Quantificação de elementos 

de uma coleção: estimativas, 

(EF01MA02) Contar de maneira 

exata ou aproximada, utilizando 

Observar a ilustração e reponder: quantidade 

de malabaristas e quantidade de malabares. Contagem de rotina 
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Contagem ascendente e 

descendente 

Reconhecimento de 

números no contexto 

diário: indicação de 

quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de 

código para a organização 

de informações 

contagem um a um, 

pareamento ou outros 

agrupamentos e comparação 

diferentes estratégias como o 

pareamento e outros agrupamentos. 

6ª feira 

2 Arte Artes Visuais  

(EF15AR02) explorar e reconhecer 

elementos constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento etc. 

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

3- Desenhar no caderno de arte a obra de arte 

da pág 29. 

 

 

1 

Língua Portuguesa 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 

de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 

de assombração etc.) e crônicas. 

Leitura do livro: O menino e o foguete Leitura/escuta 

(compartilhada  e autônoma) 

2 

Matemática 

Quantificação de elementos 

de uma coleção: estimativas, 

contagem um a um, 

pareamento ou outros 

agrupamentos e comparação 

(EF01MA03) Estimar e comparar 

quantidades de objetos de dois 

conjuntos (em torno de 20 

elementos), por estimativa e/ou por 

correspondência (um a um, dois a 

dois) para indicar “tem mais”, “tem 

menos” ou “tem a mesma 

quantidade”. 

Palhaço equilibrista: Equilibra 3 pratos, se 

fossem 6 pratos quantos ele  equilibraria no 

total; desenhe os pratos de cada palhaço. 

Contagem de rotina 

Contagem ascendente e 

descendente 

Reconhecimento de números 

no contexto diário: indicação 

de quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de 

código para a organização de 

informações 

Avaliação: Compor e decompor número; Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço;  Identificar a função social de texto; Estimar e comparar quantidades de 

objetos 

 


