
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: E.M “PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI”
Professores: SILVIA  REGINA DOS SANTOS Turmas 2 ANO “A”
Semana de: 14/10  À 16/10/2020 Quantidade de aulas previstas: 15

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteú

do
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª FERIADO 12/10/2020

3ª

ANTECIPAÇAO DO FERIADO do dia 15
para 13/10, de acordo com a

Resolução nº 20 de 23 de Setembro
de 2020

4ª
3 PORT Leitura/escuta

(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

EF02LP12) Ler e compreender com
certa autonomia cantigas, letras de 
canção, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

Leitura e interpretação do poema e realização 
das atividades.
Acesse o link https://youtu.be/CJKJlZOhJPE  e 
depois de assistir, escolha qual dos 5 
brinquedos de material reciclável você vai 
querer  fazer para se divertir.

2 
Educação
Física

Brincadeiras e jogos
da cultura popular

presentes no
contexto comunitário

e regional

(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.

Educação Física
Atividade do dia das crianças em família: 
Gincanas
Gincana das cores
Gincana da construção do alfabeto

https://youtu.be/CJKJlZOhJPE
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5ª 2 PORT
2 MAT

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

EF02LP12) Ler e compreender com
certa autonomia cantigas, letras de 
canção, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

Caça-palavras com brincadeiras
Acesse o link abaixo para realizar a leitura da 
semana

https://image.slidesharecdn.com/
livroaprimaveradalagartacompleto-

161103095936/95/livro-a-primavera-da-
lagarta-completo-1-638.jpg?cb=1478167446

1 Inglês

Atividade lúdica para
fixação do 
vocabulário do corpo
humano com a 
música “Cabeça, 
ombro, joelho e pé” 
em inglês e desenho 
para colorir 
Oralidade;
 Listening

 Aprender a falar e ouvir as 
palavras aprendidas no vocabulário
do corpo humano e identificá-las 
em inglês; Aprender a associar as 
palavras aprendidas com o idioma 
materno.

Atividades diversificadas com o uso de imagens 
ilustrando a música

Utilização de vídeos do Youtube para fixação do
conteúdo;

6ª
3 PORT
2 MAT

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF12LP04) Ler e compreender,  
listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem (digitais 
ou impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

Propor junto a um familiar para acessar  o link  e
assistir o vídeo https://youtu.be/fL395TnJy4o  e 
assistir e aprender uma brincadeira  fácil e 
divertida, (jogo dos três copos), que requer 
muita atenção/concentração. Entretenimento 
cruzadinha dos brinquedos. 

Avaliação da semana: Nesta semana foram propostas atividades diferenciadas, devido a semana do dia das crianças, conforme orientações 
recebidas por parte da Equipe Gestora, que repassou informações recebidas da Equipe Pedagógica. 
Sites utilizados: https://youtu.be/fL395TnJy4o
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