
                                        

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
 

PROFESSOR: Evilene e Natália (professoras titulares), Diogo (professor 
ed. Física), Elaine (professora arte) e Cleuza (professora inglês) 

TURMA: 2 ano A/B 

SEMANA DE: 28 A 02 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

QUANTIDADE DE AULAS: 25 

 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

5 

 
Leitura/escuta 
Compartilhada  

e autônoma 
 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 
 

Estratégia de leitura 
 
Forma de composição do texto 
 
Leitura de imagens em narrativas 
visuais 
 
Pontuação 
 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 
(EF12LP07) Identificar e (re) produzir, em 
cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas e canções, rimas, aliterações, 
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao 
ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos 
de sentido. 
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias 
em quadrinhos e tirinhas, relacionando 
imagens e palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias). 
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto 
final, ponto de interrogação e ponto de 
exclamação. 
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em todas 
as sílabas 

 
Atividade de verificação de aprendizagem. 
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(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos 
curtos nas formas imprensa e cursiva. 
(EF02LP08) Segmentar corretamente as 
palavras ao escrever frases e 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. 
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações 
e outros recursos gráficos 
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em 
fotolegendas de notícias, álbum de fotos 
digital noticioso, cartas de leitor (revista 
infantil), digitais ou impressos, a formatação 
e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais 
 

3ª 
2 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma) 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ Acentuação  

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos 
curtos nas formas imprensa e cursiva. 

Escrita de palavras em letra cursiva no 
caderno. 
 

 

1 Grandezas e medidas 

Medida de capacidade e de 
massa: unidades de medida não 
convencionais e convencionais 
(litro, mililitro, cm3, grama e 
quilograma) 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar 
capacidade e massa, utilizando estratégias 
pessoais e 
unidades de medida não padronizadas ou 
padronizadas (litro, mililitro, grama e 
quilograma). 

 
Livro didático de matemática, pág. 125-
126 
 

 
2 Educação física 

 
Ginasticas  
Ginastica geral 

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar 
diferentes elementos básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 

Elemento básicos da Ginastica geral “Noite 
e Dia”. 
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acrobacias, com e sem materiais) e da 
ginástica geral, de forma individual e em 
pequenos grupos, adotando procedimentos 
de segurança. 
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias 
para a execução de diferentes elementos 
básicos da ginástica e da ginástica geral. 
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, 
identificando as potencialidades e os limites 
do corpo, e respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho corporal. 
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as características dos 
elementos básicos da ginástica e da ginástica 
geral, identificando a presença desses 
elementos em distintas práticas corporais. 

1º Momento Pratica alongamento como 
maneira de manter-se ativo; 
2º Momento Construção da atividade e 
execução. “Giros e saltos de diversas 
formas, comando sonoro e anatomia 
básica”; 
3º Momento: Registro através de fotos ou 
pequenos vídeos. 

 
4ª 

5 
Números 

 
Álgebra 

Construção de fatos fundamentais 
da adição e da subtração 
 
Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 
 
Problemas envolvendo adição de 
parcelas iguais (multiplicação) 
 
Problemas envolvendo 
significados de dobro, metade, 
triplo e terça parte 
 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas 
de adição e de subtração, envolvendo 
números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, utilizando estratégias pessoais. 
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas 
de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia 
de adição de parcelas iguais por meio de 
estratégias e formas de registro pessoais, 
utilizando ou não suporte de imagens e/ou 
material manipulável. 

Atividade de verificação de aprendizagem. 
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Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursiva 

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo dobro, metade, triplo e terça 
parte, com o suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias pessoais. 
(EF02MA09) Construir sequências de 
números naturais em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. 

 
5ª 

1 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 
 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ Acentuação 

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos 
curtos nas formas imprensa e cursiva. 

Escrita de texto em leta cursiva no 
caderno. 

 

2 Geometria 

Localização e  movimentação de 
pessoas e objetos no espaço, 
segundo pontos de referência, e 
indicação de mudanças de 
direção e sentido 

(EF02MA12) Identificar e registrar, em 
linguagem verbal ou não verbal, a localização 
e os deslocamentos de pessoas e de objetos 
no espaço, considerando mais de um ponto 
de 
referência, e indicar as mudanças de direção 
e de sentido. 

Livro didático, página 127-128 
 

 

2 Arte 
Música 

Elementos da linguagem 
 

(EF15AR14) Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), 
por meio de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical 

Canto. 
Interpretação oral da música. 
 

 
6ª 

4 

Conexões e escalas 
 
A comunidade e seus 
registros 
 

Propriedades e usos dos materiais 
 
 Prevenção de acidentes 
domésticos 
 

(EF02CI02) Propor o uso de diferentes 
materiais para a construção de objetos de 
uso cotidiano, tendo em vista algumas 
propriedades desses materiais (flexibilidade, 
dureza, transparência etc.). 

Atividade de verificação de aprendizagem. 
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Matéria e energia 
 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 
interações entre pessoas 
 
Experiências da comunidade no 
tempo e no espaço 

 
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à 
prevenção de acidentes domésticos (objetos 
cortantes e inflamáveis, eletricidade, 
produtos de limpeza, medicamentos etc.). 
 
(EF02CI01) Identificar de que materiais 
(metais, madeira, vidro etc.) são feitos os 
objetos que fazem parte da vida cotidiana, 
como esses objetos são utilizados e com 
quais materiais eram produzidos no passado. 
 
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 
diferenças nos hábitos, nas relações com a 
natureza e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares. 
 
(EF02HI01) Reconhecer espaços de 
sociabilidade e identificar os motivos que 
aproximam e separam as pessoas em 
diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

 

1 Inglês 
 

- My family: father, mother, 
brother, sister, baby, son, 
daughter, grandfather. 
 

- Aprender e conhecer os nomes dos 
membros da família em inglês; 
- Ler, escrever, falar e traduzir os nomes dos 
membros da família. 
 

- Atividades diversificadas com a imagem 
da palavra escrita em inglês; 
- Exercício de fixação do conteúdo dado 
em sala de aula on-line (via WhatsApp); 
- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
- Internet (links de vídeos); 

 
AVALIAÇÃO DA SEMANA: Observar a assimilação dos conteúdos trabalhados ao longo do bimestre. 

 


