
 
 
 
 
 

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: 18 a 22 de outubro / 31ª 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) 
 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 

e autônoma) 
 

Números 
 

Grandezas e medidas 
 
 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 
 

Planejamento de texto 
 

Revisão de textos 
 

Construção do sistema 
alfabético/Convenções da 

escrita 
 

Planejamento de 
texto/Progressão 

temática e paragrafação 
 

Escrita colaborativa 
 

(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. 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(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 

Atividades: relembrando o 
gênero textual carta pessoal e 
suas características; produção 
de uma carta pessoal; livro de 
matemática página 128 
identificar valores de produtos 
em tabela e somar valores. 
 
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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Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de um 

mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas 
 
 
 
 
 

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. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e 
a colaboração dos colegas, para 
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
Construção do sistema 
alfabético/Convenções da escrita. 
(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. 
(EF03LP13) Planejar e produzir 
cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as 
convenções dos gêneros carta e 
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diário e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
(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. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(EF03MA24) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de 
valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 

3ª 

 
5h 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Números  
 
 

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: leitura e 
interpretação de texto sobre 
alimentação saudável; 
interpretação de tirinha; livro 
de matemática página 71. 
 



 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Estratégia de leitura 
 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Leitura de imagens em 

narrativas visuais 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 
completar quantidades 

 
Problemas envolvendo 

diferentes significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 
parcelas iguais, 

configuração retangular, 
repartição em partes 

iguais e medida 
 
 

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. 
(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias). 
(EF03MA06) Resolver e elaborar 
problemas de adição e subtração com 
os significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes 

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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estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 2, 3, 
4, 5 e 10) com os significados de 
adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e 
registros. 
(EF03MA08) Resolver e elaborar 
problemas de divisão de um número 
natural por outro (até 10), com resto 
zero e com resto diferente de zero, 
com os significados de repartição 
equitativa e de medida, por meio de 
estratégias e registros pessoais. 

4ª 
 
5h 

Produção de textos 
(escrita 

compartilhada e 
autônoma) 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Oralidade 

 
O lugar em que 

Planejamento de texto 
 

Compreensão em leitura 
 

Relato oral/Registro 
formal e informal 

 
A produção dos marcos 

da memória: a cidade e o 
campo, aproximações e 

diferenças 
 

(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 

Atividades: entrevista com 
familiares sobre seus hábitos 
alimentares quando criança; 
caça-palavras alimentos 
saudáveis; livro de matemática 
página 101 medindo 
comprimentos.  
 
Recursos: computador, celular, 
aplicativo gravador de tela, 
internet, Facebook, WhatsApp, 
caderno ou folha impressa, 
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vive 

 
Grandezas e 

medidas 

Significado de medida e 
de unidade de medida 

 
Medidas de comprimento 

(unidades não 
convencionais e 

convencionais): registro, 
instrumentos de medida, 

estimativas e 
comparações 

 
 

preciso, informações necessárias à 
produção do texto, organizando em 
tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 
(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. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 
(EF03HI08) Identificar modos de vida 
na cidade e no campo no presente, 
comparando-os com os do passado. 
(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 

lápis, borracha, aplicativos de 
jogos e livro didático. 
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padronizadas e padronizadas mais 
usuais (metro, centímetro e milímetro) 
e diversos instrumentos de medida. 

5ª 

 
 
5h 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 

(Ortografização) 
 

Números  

 
 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
Leitura, escrita, 

comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens  
 

Composição e 
decomposição de 
números naturais 

 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 
números naturais: adição 

e subtração 
 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 

da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar, comparar e 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras 
com correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e 
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e 
não u) e e (e não i) em sílaba átona 
em final de palavra – e com marcas 
de nasalidade (til, m, n). 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
(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. 
(EF03MA02) Identificar 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito, inclusive os convencionais, 

Atividades: livro de português 
páginas 64: sons nasais; 
situações problemas. 
 
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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completar quantidades

  
para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ª 

 
 
 
 
 
5h  
 
 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Probabilidade e 

estatística 
 

 
Reconstrução das 

condições de produção e 
recepção de textos 

 
Estratégia 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 

Atividades: leitura da semana  
“A cesta de dona Maricota” 
(preencher ficha de leitura); livro 
de matemática página 131 
interpretar dados em gráficos e 
tabelas; jogo trilha da boa 
alimentação.   
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Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

 
Decodificação/Fluência 

de leitura 
 

Compreensão 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 

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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Educação Física  
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 
 
 
 
 

Inglês 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atletismo 
 
 
 
 
 

Recriando a Monalisa de 
Leonardo Da Vinci 

 
 
 
 
 

- Numbers 40 to 50. 

(EF03MA27) Ler, interpretar e 
comparar dados apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo 
resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como 
maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de 
linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
 
 
 
 
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos 
de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 
 
 
(EF15AR04) Experimentar diferentes 
formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso 

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

 

Fazer a leitura do texto, em 
seguida, criar uma roupa e um 
cabelo diferente para a 
Monalisa. (WhatsApp, Youtube 
e plataforma) 
Avaliação: criatividade e 
imaginação. 
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 sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.  
 
 
 
 
 
 
 
- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade: 
- Aprender a ler, escrever e falar os 
números de 40 a 50 em inglês; 
- Relacionar o conteúdo ao seu 
cotidiano. 

 
 
 
- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português; 
- Exercícios de fixação do 
conteúdo trabalhado para o 
enriquecimento do vocabulário 
do idioma; 
- Atividade que desenvolva a 
observação a concentração e a 
participação; 
- Internet (Links de vídeos 
explicativos, músicas e 
atividades extraídas da 
mesma). 
 

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. 

 


