
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL –

ANOS INICIAIS

Escola: Comendador Abdalla Chiedde

Professores:  titular- Danielle Turmas: 2º Ano A

semana: 03 a 07 de maio. Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3 aulas de
língua
portuguesa

2 aulas de
matemática

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Números

Formação de leitor

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)

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com
a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos
que circulam em meios impressos ou
digitais, de acordo com as
necessidades e interesses.

(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).

Leitura deleite: “A Escolinha
Do Mar”. Ruthe Rocha.
Ilustração de Adilson Farias.
Leitura de textos
informativos.

Livro didático.

Contando de 2 em 2.
Livro didático.
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3ª

2 Aulas de
artes

3 aulas de
língua
portuguesa

ARTE
Artes visuais

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

ARTE
Jogos e brincadeiras

Formação do leitor
literário

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

(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.

ARTE
Apreciar a obra “Jogos e
brincadeiras” de Ivan Cruz.
Escolher a brincadeira que mais
gosta e desenhar, incluir uma
paisagem para a obra e pintar.

Leitura “A História Engatada”.
Livro didático.

4ª

4 aulas
Língua
Portuguesa

1 Aula de Inglês

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita compartilhada (EF12LP05) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, (re)contagens de
histórias, poemas e outros textos
diversificados (letras de canções,
quadrinhas, cordel), poemas visuais,
tiras e histórias em quadrinhos, dentre
outros gêneros do campo
artístico-literário, considerando a
situação comunicativa e a finalidade do
texto.

Lista de palavras amáveis e
gentis. Criação de uma palavra
medonha e outra gentil.
Completar o poema com
palavras que rimem com as
palavras em destaque
Livro didático.
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5ª

3 Aulas
interdisciplinar
geografia e
história

2 Aulas de
matemática

A comunidade e
seus registros

Números

A noção do “Eu” e
do “Outro”: comunidade,
convivências e interações
entre pessoas

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)

(EF02HI03) Selecionar
situações cotidianas que remetem
à percepção de mudança,
pertencimento e memória.

(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.

Leitura do poema: “Pontinho De
Vista”, perguntas sobre o poema.
E desenho do corpo.

Livro didático.

Acrescentando e contando de 10
em 10.

Livro didático.



PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL –

ANOS INICIAIS

6ª

2 Aulas de
educação física

2 Aulas de
matemática

1 Aula de
língua
portuguesa

Números

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

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).

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(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).

(EF02LP02) Segmentar palavras
em sílabas e remover e substituir
sílabas iniciais, médias ou finais
para criar novas palavras.

Quadro numérico.

Livro didático.

Número de sílabas.

Livro didático.
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 Avaliação da semana: As atividades planejadas envolvem leituras para deleite, informação, vídeos, interpretação, estudo, pesquisas,
dentre outros.

 As atividades serão autoinstrucionais de forma que os alunos consigam realizar com o mínimo de auxílio da família.
 As correções, instruções e explicações serão feitas via WhatsApp quando necessário, por meio de vídeo, áudio ou ainda mensagem de

texto e/ou pelo aplicativo MEET.
 O roteiro de atividades será enviado para os alunos através das mídias sociais, Plataforma, WhatsApp, e-mail ou ainda para aqueles que

não têm acesso às mídias digitais, os materiais serão disponibilizados na unidade escolar para serem retirados pelos responsáveis.


