
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Professores: Ana Maria, Eva e Monalisa. Professores Especialistas: Rutemberg, Cleuza 
e Rita.  

Turmas   3º Ano A, B e C 

Semana de: 04 a 08 de outubro / 29ª semana. 
Quantidade de aulas previstas: 20 aulas (5 especialistas)  
 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
5h 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Oralidade 
 

Grandezas e medidas 
 

Números  
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Relato oral/Registro 
formal e informal 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Compreensão 

 

(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. 
(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 

Atividades: introdução ao 
gênero textual relato pessoal; 
livro de português páginas 162 
e 163: leitura e interpretação de 
um texto do gênero; 
conhecendo e identificando 
medidas de capacidade. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Estratégia de leitura 

 
Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
Medidas de capacidade e 
de massa (unidades não 

convencionais e 
convencionais): registro, 

estimativas e 
comparações 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 
 
 

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. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o efeito 
de sentido de verbos de enunciação 
e, se for o caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto. 
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(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende da 
unidade de medida utilizada. 
(EF03MA18) Escolher a unidade de 
medida e o instrumento mais 
apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 
(EF03MA20) Estimar e medir 
capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-
as em leitura de rótulos e 
embalagens, entre outros. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 

3ª 

 
5h 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Estratégia de leitura 
 

Compreensão 
 

(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 

Atividades: livro de português 
páginas 164 e 165: 
continuação da leitura e 
interpretação de texto do 
gênero textual relato pessoal; 
escrita de frases em letra 
cursiva; medidas de massa 
identificando maior massa e 
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Análise 

linguística/semiótica 
(Ortografização) 

 
Números  

 
Grandezas e medidas 

 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração 

 
Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
Medidas de capacidade e 
de massa (unidades não 

convencionais e 
convencionais): registro, 

estimativas e 
comparações 

 

produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o efeito 
de sentido de verbos de enunciação 
e, se for o caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto. 
(EF03LP02) Ler e escrever 
corretamente palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 

produtos vendidos em kg. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende da 
unidade de medida utilizada. 
(EF03MA20) Estimar e medir 
capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-
as em leitura de rótulos e 
embalagens, entre outros. 

4ª 
 
5h 

 
Produção de textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 
 

Oralidade 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Grandezas e 
medidas 

 
O sujeito e seu 
lugar no mundo 

Planejamento de texto 
 

Oralidade 
pública/Intercâmbio 

conversacional em sala 
de aula 

 
Escuta atenta 

 
Relato oral/Registro 

formal e informal 
 

Construção do sistema 
alfabético/Convenções da 

escrita 
 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto 
vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à 
produção do texto, organizando em 
tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 
(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

Atividades: livro de português 
páginas 166 e 167 trabalhando 
com a oralidade em relatos 
pessoais compartilhando-os 
com a sala; produção escrita de 
um relato pessoal; conhecendo 
medidas de comprimento; livro 
de matemática página 100: 
medindo comprimentos; livro 
interdisciplinar páginas 86 e 87. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Planejamento de 
texto/Progressão 

temática e paragrafação 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Estratégia de leitura 

 
Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
Medidas de comprimento 

(unidades não 
convencionais e 

convencionais): registro, 
instrumentos de medida, 

estimativas e 
comparações 

 
A cidade e o campo: 

aproximações e 
diferenças 

 
 
 
 
 
 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, 
falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto 
final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso. 
(EF35LP09) Organizar o texto em 
unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas 
gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. 
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 (EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende da 
unidade de medida utilizada. 
(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. 
(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. 
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5ª 

 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 
 

Grandezas e 
medidas  

 
As pessoas e os 

grupos que 
compõem a cidade 

e o município 
 

A noção de espaço 
público e privado 

 
O sujeito e seu 
lugar no mundo 

 
 

Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
Estratégia de leitura 

 
Morfologia/Morfossintaxe 

 
 

Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
O “Eu”, o “Outro” e os 

diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: 

os desafios sociais, 
culturais e ambientais do 

lugar onde vive 
 

A cidade, seus espaços 
públicos e privados e 

suas áreas de 
conservação ambiental 

 
A cidade e o campo: 

aproximações e 
diferenças 

 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto. 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, 
em textos, substantivos e verbos e 
suas funções na oração: agente, 
ação, objeto da ação. 
(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende 
da unidade de medida utilizada. 
(EF03MA18) Escolher a unidade de 
medida e o instrumento mais 
apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 
(EF03HI01) Identificar os grupos 
populacionais que formam a cidade, 
o município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os 
eventos que marcam a formação da 
cidade, como fenômenos migratórios 
(vida rural/vida urbana), 

Atividades: livro de português 
páginas 170 e 171: as pessoas 
do verbo e a concordancia 
verbal; livro interdisciplinar 
páginas 88 e 89; medida de 
tempo analisando calendário. 
 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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desmatamentos, estabelecimento 
de grandes empresas etc. 
(EF03HI09) Mapear os espaços 
públicos no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, hospitais, prédios 
da Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores etc.) e identificar suas 
funções. 
(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. 

6ª 

 
 
 
 
 
5h  
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Análise 

linguística/semiótica 
(Ortografização) 

 
Números  

 
Grandezas e medidas 

 

 
Reconstrução das 

condições de produção e 
recepção de textos 

 
Estratégia de leitura 

 
Formação do leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 

(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. 
(EF15LP02) Estabelecer 
expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função 

Atividades: livro de língua 
portuguesa páginas 172 e 173 
(exercício 2); leitura da semana 
“A girafa e o mede-palmo” ficha 
de leitura; unidades de medida 
exercícios. 
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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Compreensão 

 
Morfologia/Morfossintaxe 

 
Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
Medidas de comprimento 

(unidades não 
convencionais e 

convencionais): registro, 
instrumentos de medida, 

estimativas e 
comparações 

 
Medidas de capacidade e 
de massa (unidades não 

convencionais e 
convencionais): registro, 

estimativas e 
comparações 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, 
em textos, substantivos e verbos e 
suas funções na oração: agente, 
ação, objeto da ação. 
(EF03MA17) Reconhecer que o 
resultado de uma medida depende da 
unidade de medida utilizada. 
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Educação Física  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutas  
 
 
 
 
 
 
 

(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. 
(EF03MA20) Estimar e medir 
capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-
as em leitura de rótulos e 
embalagens, entre outros. 
 
 
(EF35EF15) Identificar as 
características das lutas do contexto 
comunitário e regional e lutas de 
matriz indígena e africana, 
reconhecendo as diferenças entre 
lutas e brigas e entre lutas e as 
demais práticas corporais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativos de mensagens e 
textos em PDF Word. 
Avaliações através de 
questões, debates e pesquisas 
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Artes Visuais 

 
 
 
 

Inglês 
 
 
 

Plano de fundo na 
imagem. 

 
 

- Demonstratives 
pronouns (2): These e 

Those (Plural). 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento etc.) 
 
 
 
- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender os nomes dos pronomes 
demonstrativos (Demonstratives 
Pronouns), no plural, em inglês; 
- Saber como usar os pronomes 
demonstrativos conforme as regras 
explicadas. 

Fazer a leitura do texto, desenhar 
um cachorrinho como como 
elemento principal e criar um plano 
de fundo. (WhatsApp, Youtube e 
plataforma Prescon). 
 
 
 
- Atividades orais e ortográficas 
que simbolizem os membros da 
família; 
- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português;  
- Exercícios de fixação do 
conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário 
do idioma em sala online; 
- Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos). 
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PROGRAMA SEGUE:  
Habilidades trabalhadas: 
 (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com números naturais. 
(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. 
Recursos utilizados:  
WhatsApp; Youtube; computador; celular; aplicativo gravador de tela; caderno; lápis; borracha; internet; aplicativos/site de jogos educativos; 
Google Meet; jogos lúdicos em sala de aula. 
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HORÁRIO PRESENCIAL DOS ESPECIALISTAS 

ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA INGLÊS 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  3ºB 
15h30-
16h40 

 
16h40- 
17h30 

3ºA 
15h30-
16h40 

 
16h40- 
17h30 

3ºC 
13h-

13h50 
 

13h50-
14h40 

 3ºA 
16h20-
17h10 

 
3ºB 

17h10-
18h 

 3ºC 
13h50-
14h40 

3ºA 
13h-

13h50 
 

3ºB 
13h50-
14h40 

 
3ºC 

17h10-
18h 

   3ºC 
13h-

13h50 
 

3ºA 
13h50-
14h40 

 
3ºB 

15h30-
16h20 

 

 

Avaliação: A partir da visualização das devolutivas enviadas pelos meios de comunicação disponíveis e entregues na escola, assim como o desenvolvimento do aluno em sala 
de aula. Também irão compor a avaliação questões, debates e pesquisas. 

Apoio pedagógico: Disponibilização das atividades da Plataforma SEGUE (arquivo online e impresso), elaboradas de acordo com o nível e as necessidades pedagógicas dos 
alunos que necessitarem, sendo enviadas aos grupos para este fim. 
Atividades complementares: Enviadas quando necessário fazendo o uso de diferentes recursos como jogos, vídeos explicativos entre outros. 

 


