
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 
Professores: Ricardo Eduardo/ Itamilias/ Cleuza Turma: 2º ano A - Tarde 
Semana 8 de 26 a 30 de abril 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
5 aulas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar  

Leitura/escuta (compartilh
ada e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Através de uma atividade 
científica em que os 
alunos vão poder observar 
a mistura da água e amido 
de milho e, 
consequentemente, a 
formação de uma massa 
consistente que volta ao 
seu estado líquido. 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros do 
campo investigativo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Propor uma atividade científica na criação da 
Massa Maluca, ou seja, a mistura de amido de 
milho e água até a massa ficar consistente.  
Internet/Whatsapp Aula assíncrona 
Aplicação sondagem diagnóstica por vídeo 
chamada em WhatsApp 
Exposições de vídeos e áudios explicativos da 
atividade.  
Internet/WhatsApp/Youtube 
Leitura deleite: O Pequeno Polegar 
Autor: Clássicos de Ouro 
 

3ª 

 
5 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Leitura/escuta 
Compartilhada e 
autônoma Compreensão 
em leitura 

 

(EF12LP04) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, 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. 

 

Recursos: Livro didático de Língua Portuguesa, 
página 26 e 27 (celular, Whatsapp). 
Leitura deleite: Aladim 
Autor: Antonie Galland. 

4ª 

 
5 aulas 
 
 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar. 

Comunidade e seus 
registros  
O tempo como medida 

(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida cotidiana, 
usando noções relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois).  
 

Recursos: Livro didático Interdisciplinar nas 
páginas 22 e 23 (celular, whatsapp). 
Leitura deleite: A Lebre e a Tartaruga Autor: 
Esopo. 
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5ª 

 
5 aulas 
 

 
Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

 
Grandezas e medidas  
Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de 
horas em relógios digitais 
e ordenação de datas 

 
(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos 
de tempo entre duas datas, como dias da 
semana e meses do ano, utilizando calendário, 
para planejamentos e organização de agenda. 

 
Recursos: Livro didático de matemática na página 
23(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: A Cigarra e a Formiga 
Autor: Esopo 

6ª 

2 aulas 
Educação 
Física 
 
 
 
2 aulas 
Arte 
 
 
 
 
 
1 aula 
Inglês 
 
 
 
 
 

Educação Física 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês 

Ginastica geral 
 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
- Members of Family: 
Grandfather, 
Grandmother, Father, 
Mother, Brother, Sister, 
Uncle, Aunt, cousin. 
 
 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégia para 
execução de diferentes elementos básicos da 
ginastica e da ginastica geral. 
 
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 
 
 
 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - Saber falar, 
ler e escrever os nomes dos membros da 
família, em Inglês; - Fixar o conteúdo 
relacionado às ilustrações; 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Com material reciclável e 
alternativo. 
 
Para encerrarmos o primeiro bimestre com a 
linguagem música em arte, vamos montar um 
painel musical criativo. Atividade: Desenhe uma 
moldura em uma folha ou caderno, e dentro dele 
você pode desenhar todos os instrumentos 
musicais que você se lembrar, pode escrever as 
notas musicais, pode escrever nome de músicas 
e bandas que você gostar, pode desenhar a 
banda musical que você gosta ou até mesmo 
desenhar os sons que você ouvir em casa. Quem 
preferir pode fazer recorte e colagem, de tudo que 
foi falado acima. 
 
- 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 online (via 
whatsapp); - Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; - Internet (links de 
vídeos explicativos e áudios); 

Avaliação da semana: A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades. 
 
 

 


