
PLANO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Adriana e Natália (Titulares), Diogo (Ed. Física) e
Elaine (Arte)

TURMA: 2° A/B

SEMANA DE: 19 A 23 DE ABRIL QUANTIDADE DE AULAS: 20

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

4 Oralidade. Produção de texto oral
EF02LP15) Cantar cantigas e canções,
obedecendo ao ritmo e à melodia.

Livro didático de Língua
Portuguesa, pág. 16 a 19
Música A Girafa

1 Números
Leitura, escrita, comparação e

ordenação de números

EF02MA02) Fazer estimativas por meio de
estratégias diversas a respeito da
quantidade de objetos de coleções e
registrar o resultado da contagem desses
objetos (até 1000 unidades).

Livro didático de Matemática, pág.
15 a 16
Coleções e quantidades

3ª
2 Oralidade. Produção de texto oral

EF02LP15) Cantar cantigas e canções,
obedecendo ao ritmo e à melodia.

Vídeo Música A Girafa
https://youtu.be/v-hbIpqEbL8
Escreva o nome de duas cantigas.

1 Números
Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números

(EF02MA03) Comparar quantidades de
objetos de dois conjuntos, por estimativa
e/ou por correspondência (um a um, dois a
dois, entre outros), para indicar “tem mais”,
“tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”, indicando, quando for o caso,
quantos a mais e quantos a menos.

Vídeo:
https://youtu.be/4iYozydIimg

Numerais e Quantidades

https://youtu.be/v-hbIpqEbL8
https://youtu.be/4iYozydIimg


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. 

Conteúdo:Amarelinha

1º Momento: Realizar
alongamento

2º Momento. Construção e
realização do jogo

3º Registrar a atividade prática
através de fotos ou pequenos
vídeos.

4ª FERIADO FERIADO FERIADO

5ª

1
Leitura/escuta

(compartilhada  e
autônoma)

Leitura de imagens em
narrativas visuais

EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade

Vídeo: Todos no sofá
HTTPS://YOUTU.BE/N5EXBU-OIAK

Interpretação da História

2 Número
Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de
estratégias diversas a respeito da
quantidade de objetos de coleções e
registrar o resultado da contagem desses
objetos (até 1000 unidades).

As coleções de Felipe
Impressa
Caderno

https://youtu.be/n5EXbU-oIak


2
Arte

Música 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.

Proporcionar momentos de escuta
e identificação dos diversos tipos
de som presentes na comunidade
local (instrumental) e presentes na
natureza.

6ª

3
Escrita

compartilhada e
autônoma

Construção do sistema
alfabético/
referenciação e construção da
coesão.

EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo
suas características e voltando para o texto
sempre que tiver dúvidas sobre sua
distribuição gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e pontuação.
EF02LP14) Planejar e produzir pequenos
relatos de observação de processos, de
fatos, de experiências pessoais, mantendo
as características do gênero, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto

Livro didático de Língua
Portuguesa, pág. 20 a 22
Cantiga “A Barata”
Localizar informações

1 Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar

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

Observar a quantidade de
alimentos plantados numa horta e
uma coleção de bolinhas
Livro didático de Matemática, pág.
17 a 19
Resolução de problemas

1
Comunidade e
seus registros

Formas de registrar e narrar
histórias (marcos de memória
materiais e imateriais)

EF02HI04) Selecionar e compreender o
significado de objetos e documentos
pessoais como fontes de memórias e
histórias nos âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

Livro didático interdisciplinar, pág.
11
Nome e sobrenome

AVALIAÇÃO DA SEMANA: Observar se o aluno compreende a construção do sistema alfabético e ortográfico Se compara quantidades, coleções e fatos
básicos de adição.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


