
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Professores: MONIQUE REIS Turmas: 2º ano A 

Semana de: 03/05/2021 Á 07/05/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 

 
2ª 

4 aulas Português Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
Segmentação de palavras/ 
Classificação de palavras por 
número de sílabas 
 
 

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas 
palavras. 
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever 
frases e textos. 
 

Realizar leitura enfatizando repetição e 

ritmo, responder as questões. 

Realizar leitura e registro de palavras com 

correpondência entre letras e fonemas. 

 

 1 aula Inglês  School objects: Pen, Pencil, 
Colored pencil, notebook, 
book, eraser, sharpener, 
blackboard, 
Glue, Schoolbag, etc.   

 Oralidade; 
 Escrita; 
 Leitura; 
 Saber falar, ler e escrever os nomes dos objetos da escola 
em inglês; 
 Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; 

 Atividades diversificadas da palavra escrita 
em inglês e traduzida para o português;  
 Exercícios de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do idioma 
em sala on-line (via what’sapp); 
 Atividades que desenvolvam a criatividade 
e participação; 
 Internet (links de vídeos explicativos. 

 
3ª 

5 aulas Português Formação do leitor literário/ 
Leitura multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos 

Realizar o jogo de sete erros e reflexão com 

preenchimento  do quadro de desempenho 

pedagógico. 

4ª 5 aulas Português Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. Realizar leitura do texto informativo e 

leitura das questões e registrar as respostas 

no caderno. 
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5ª 

3 aulas Matemática Construção de fatos 
fundamentais da adição 
e da subtração 
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar) 

(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. 

Responder as questões de diferentes 

significados de adição. 

 

2 aulas 
Ed. Física 

Educação Física Esportes (EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas 
e das regras dos esportes de marca e de precisão para 
assegurar a integridade própria e as dos demais 
participantes. 
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes de marca 
e de precisão, identificando os elementos comuns a esses 
esporte. 

Desenvolver e práticas de métodos para 
pontuar e jogar bilhar adaptado com 
bolinha e taco em quadrante similar a uma 
mesa de sinuca.                              
 

 
                                                               

 
6ª 

3 aulas Matemática Construção de fatos 
fundamentais da adição 
e da subtração 
Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, 
retirar) 

(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. 

Registrar os cálculos e responder as 

questões, construindo fatos fundamentais 

da adicão. 

 



 2 aulas Música 
Artes 
Visuais 

Contextos e práticas  
 
 
  
 

 (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas 
formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da música em diversos 
contextos de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 
 (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 
 

 Nessa atividade o aluno irá conhecer 
canções brasileiras  
promovendo a escuta e a ampliação do 
repertório musical. 
Desenhar a partir da referência musical.  
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Avaliação da semana: A avaliação será diagnóstica e processual, por meio de observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, dos grupos, das 
brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças (sondagens, relatórios, 
fotografias, vídeos, desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. 


