
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora: Maria Elizabete Galindo dos Santos Barbosa Turma: 3°. Ano A 

Semana de: 23 a 27  de agosto de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 
Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 

linguagem/área 
Objetos de 

conhecimento/conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 

1 Inglês  

Letter E and I 
Reconhecer e aprender a pronunciar as 

letras E e I na língua inglesa. 

Copiar as letras “E” e “I” nas versões bastão e 

cursiva, reconhecer por meio de vídeo musical 

as pronúncias e a de palavras iniciadas com a 

mesma. 

 

Colorir as figuras e completar as linhas 

tracejadas com seus nomes. 

2 

Língua Portuguesa 

Relato oral/Registro formal e 

informal 

 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Página: 167. 

Prática de oralidade 

 

Oralidade 

2 

Matemática 

Composição e decomposição de 

números naturais 

 

(EF03MA02) Identificar características do 

sistema de numeração decimal, utilizando a 

composição e a decomposição de número 

natural de até quatro ordens. 

 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Página: 110 

Desafios 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Números 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Formação do leitor literário/ 

Leitura multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Página: 168. 

Tecendo saberes – As pinturas como 

registro 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

 

3 

Matemática 
Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam a comparação e a 

equivalência de valores monetários do 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Página: 111 – Divirta- se 

Probabilidade e 
estatística 
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valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas. 
sistema brasileiro em situações de compra, 

venda e troca. 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 
 

4ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

  

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Página: 169. 

Outras linguagens 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

1 

Matemática 

Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números 

naturais de quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 

números naturais de até a ordem de 

unidade de milhar, estabelecendo relações 

entre os registros numéricos e em língua 

materna. 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Páginas: 114  

Numerando as mudas. 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Números 

2 Educação Física 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

(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 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 

Através do ensino a distância; (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 DE DAMAS   (Nível 1) 

                                             

5ª feira 
2 

Língua Portuguesa 

Morfologia/Morfossintaxe 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em 

textos, substantivos e verbos e suas funções 

na oração: agente, ação, objeto da ação. 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Página: 170. 

Língua: Usos e reflexão 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 
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As pessoas do verbo e a concordância verbal 

 

3 

Matemática 

Composição e decomposição de 

números naturais 

 

(EF03MA02) Identificar características do 

sistema de numeração decimal, utilizando a 

composição e a decomposição de número 

natural de até quatro ordens. 

 

Matemática 

Nosso Livro de matemática 

Página: 115 

Juliana e Isabel e os estudos 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Números 
 

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 30 e 31. 2- Responder na pág 30. 3-

Desenhar no caderno de arte um objeto ou um 

brinquedo que você goste muito. 

2 

Língua Portuguesa 

Morfologia/Morfossintaxe 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em 

textos, substantivos e verbos e suas funções 

na oração: agente, ação, objeto da ação. 

Língua Portuguesa 

Livro Apis de língua portuguesa  

Página: 171. 

As pessoas do verbo e a concordância verbal 

(continuação) 

 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

1 

Matemática 

Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais 

de quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 

números naturais de até a ordem de 

unidade de milhar, estabelecendo relações 

entre os registros numéricos e em língua 

materna. 

Matemática 
Nosso Livro de matemática 

Página: 116  

Brincadeiras com as etiquetas 

Aulas on line: Aplicativo Meet e via grupo 

whatsapp 

 

Números 
 

Avaliação da semana: Concordância verbal. Em matemática composição e decomposição. 

 


