
                                        

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
 

PROFESSOR: EVILENE E NATÁLIA (titulares); CLEUZA (Inglês); 
DIOGO (Educação Física) e ELAINE (Arte) 

TURMA: 2° A/B 

SEMANA DE: 19 a 23 de outubro 
 

QUANTIDADE DE AULAS: 25 

 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

4 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Formação do leitor 
literário 
 

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros variados, 
desenvolvendo o gosto pela leitura. 
 

Livro didático de Língua Portuguesa, pág. 176 a 179. 
 
 
 
 

 

1 
Álgebra 

 
 

Identificação de 
regularidade de 
sequências e 
determinação de 
elementos ausentes na 
sequência; 
Problemas envolvendo 
adição de parcelas iguais 
(multiplicação) 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

Livro didático de Matemática, páginas 136-137. 

 
3ª 

2 
Análise linguística/ 

semiótica 
(Alfabetização) 

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

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

Escrita cursiva no caderno. 
Letra G 
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1 Números 

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até três 
ordens pela 
compreensão de 
características do 
sistema de numeração 
decimal (valor posicional 
e papel do zero) 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais 
(até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função 
do zero). 

Livro didático de matemática, páginas 138-139. 

 

2 Educação física Jogos e brincadeiras 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional, reconhecendo 
e respeitando as diferenças individuais de 
desempenho dos colegas.  
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e 
valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 
do contexto comunitário e regional, com base no 
reconhecimento das características dessas 
práticas.  
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção 
de alternativas para a prática, em outros momentos 
e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas 
corporais tematizadas na escola, produzindo textos 
(orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na 
escola e na comunidade. 
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4ª 

3 

Escrita autônoma e 
compartilhada 
 
Produção de textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
 
Análise linguística/ 
semiótica 
 
(Alfabetização) 

Escrita autônoma e 
compartilhada 
 
Revisão de textos 
 
Pontuação 

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários 
lidos pelo professor. 
 
(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. 
 
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto 
de interrogação e ponto de exclamação. 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 
do contexto comunitário e regional, com base no 
reconhecimento das características dessas 
práticas.  
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção 
de alternativas para a prática, em outros momentos 
e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas 
corporais tematizadas na escola, produzindo textos 
(orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na 
escola e na comunidade. 

Livro didático de Língua Portuguesa, pág. 182 a 185. 
 

 

1 
 
 
 
 
 

Números 
 
 
 
 
 

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até três 
ordens pela 
compreensão 
de características do 
sistema de numeração 
decimal (valor posicional 
e papel do zero) 
 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais 
(até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função 
do zero). 
 

Livro didático de matemática, páginas 140-141 
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1 O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Convivência e interações 
entre pessoas na 
comunidade 

(EF02GE01) Descrever a história das migrações no 
bairro ou comunidade em que vive. 

Livro didático Interdisciplinar, páginas 109-110. 

 
5ª 

2 
Análise linguística/ 

semiótica 
(Alfabetização) 

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

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

  Escrita cursiva no caderno. 
Gue e Gui 

 

1 Números 
Construção de fatos 
fundamentais da adição 
e da subtração 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
 

Livro didático de matemática, páginas 142-143. 

 

2 Arte 
Artes Visuais 

Matrizes estéticas e 
culturais 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 

Produzir em arte ao conhecer artistas de diferentes 
lugares do mundo 

 
6ª 

3 
 
 
 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 
 
 

Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil 
 
Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia 
 
 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que 
opera nos nomes das letras do alfabeto. 
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que 
existem vogais em todas as sílabas 
 

Livro didático de Língua Portuguesa, pág. 186 a 189. 
 
 

 

1 Probabilidade e 
estatística 

Coleta, classificação e 
representação de dados 
em tabelas simples e de 
dupla entrada e em 
gráficos de colunas 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas 
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada 
e em gráficos de colunas simples ou barras, para 
melhor compreender aspectos da realidade 
próxima. 
 

Livro didático de matemática, páginas 144-145. 
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1 Inglês 

- Parts of body: head, 
ear, nose, eye, mouth, 
hand. 
 

- Aprender a falar, escrever e ler os nomes das 
partes do corpo, em inglês;  
- Ler, escrever, traduzir para o idioma materno. 

- 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: Verificar produção e escrita bem como a construção do sistema alfabético; identificar as regularidades da sequência numérica e 
números pares e ímpares; Localizar informações em tabelas e gráficos de  colunas. 

 


