
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: Escola Municipal Yoshihiko Narita 
Professoras: Margarete Arrais Rodrigues/ Paula dos Santos Baltar Turmas: 1A e 1ºB 

Semana 30 Quantidade de aulas previstas: 2 aulas 

 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2º  

 
Ponte de Feriado   

 
 

 
13h às 14h 

    

14h às 15h     
15h às 16h     
16h às 17h     

17h às 18h     

3ª 

 
Feriado    

13h às 14h     

14h às 15h     
15h às 16h     

16h às 17h     

17h às 18h     

4ª 

 
 

Matéria e energia 
 

Características dos materiais 
 

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais 
presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, 
os modos como são descartados e como podem ser usados de 
forma mais consciente. 

Experimento Milho dançante 
 

2 aulas / sem ARTE Teatro. 
Contexto e práticas. 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas 
de manifestações do teatro presentes em 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir 
histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional. 

Criar sombras com as mãos e o corpo, 
usando um feixe de luz contra você e uma 
parede. 
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2 aulas / sem ED. FÍSICA Brincadeiras e jogos 
 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, 
com base no conhecimento das características 
dessas práticas. 

Exposições de vídeos e áudio   
explicativos das atividades, jogos.  
Material reciclável e alternativos. 
 

1 aula / sem INGLÊS 
Dia das Crianças - 

Children’s Day 

 

Celebrar o Dia das Crianças conhecendo o nome de 
alguns brinquedos em inglês. 

Pintar as figuras dos brinquedos, recortar e 
colar cada uma no lugar correspondente, 
observando seu contorno e o nome do 
brinquedo escrito em inglês. 

 
13h às 14h 

  

Aula presencial 

Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h   Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h   Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h   Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

 17h às 18h   Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

5ª 

 
 
 

Matéria e energia Características dos materiais 
 

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais 
presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, 
os modos como são descartados e como podem ser usados de 

forma mais consciente. 

Experiência: A água que não cai 

13h às 14h    Exposição de áudios explicativos no WhatsApp, 
item por item 

14h às 15h    Tirar dúvidas principais no WhatsApp 

15h às 16h    Tempo para realizar as atividades e correção das 
atividades enviadas por fotos no WhatsApp 

16h às 17h    Envio das possíveis correções e recebimento delas 
para segunda correção no WhatsApp 

17h às 18h    Correção final pelo WhatsApp  
Recebimento das devolutivas do dia pelo WhatsApp 

6ª 

 
   

 
 

13h às 14h 
Dia dos professores  

 
 

 
 

14h às 15h     
15h às 16h     
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16h às 17h     
17h às 18h     

Avaliação da semana: Analisar a realização dos experimentos de ciências.  

Observação: Semana das crianças e dia dos professores. 

 
 

 


