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Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni  
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Semana de 12 à 16/04 de abril de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
 

 
Duração 

hora/aula  

Disciplina  

Práticas de linguagem/área  Objetos de 

conhecimento/conteúdo  
Habilidades  Estratégias e Recursos  

2ª  

 
 
 
 

3 

Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 
 

 

Formação de leitor 

 
(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. 

  

 

Fazer junto com alguém da família 

a leitura do poema “As Borboletas” 

de Vinícius de Moraes e assistir ao 

vídeo do youtube recitando o 

poema para ilustrar. Depois, no 

exercício 2, reler atentamente a 

segunda estrofe que apresenta 

algumas rimas, e depois escrever as 

palavras que rimam com: brancas, 

amarelinhas e então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Internet, Google 

Português 

 

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. 
Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo (EF12LP18) Apreciar poemas e outros 

textos versificados, observando rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, 

reconhecendo seu pertencimento ao mundo 

imaginário e sua dimensão de 



                                                 

                                                              PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO  

                                                    ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAL 

 encantamento, jogo e fruição. Classroom, Youtube, Email, 

caderno, lápis, borracha, 

computador, impressora. 
 

 
 

1 

Matemática 

Números 

Álgebra 

 

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) 

Identificação de 

regularidade de 

sequências e 

determinação de 

elementos ausentes na 

sequência 

(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). 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 

regularidade) de sequências repetitivas e de 

sequências recursivas, por meio de palavras, 

símbolos ou desenhos. 

 

O aluno vai observar a imagem 

com algumas borboletas, contar 

quantas aparecem e escrever o 

número ao lado. No exercício 2, vai 

observar a tabela de números e 

completar vendo o exemplo com o 
número que vem depois e qual vem 

antes. 

 

Recursos: Internet, Google 

Classroom, Youtube, Email, 

caderno, lápis, borracha, 

computador, impressora. 
 

 
 
 

1 

Ed. Física  

Brincadeira – Acerte o 

balde 

 

 

 

(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. 

 

Respeitar as regras. 
 
Meias e Balde 

3ª  

 
 
 
 

Português 

Ciências 

Vida e evolução  

Seres vivos no ambiente 

Plantas 

EF02CI04 Descrever características de 

plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase 

da vida, local onde se desenvolvem etc.) que 

fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las 

Observar junto com alguém da 

família o ciclo de vida da borboleta, 

responder quantas fases tem o ciclo 

e por último, pintar as palavras 
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3 

ao ambiente em que eles vivem. corretas na atividade: ovo, casulo e 

lagarta. 

 

 

 

 

Recursos: Internet, Google 

Classroom,  Youtube, email, 

caderno, lápis, borracha, 

computador, impressora. 

Português 

Matemática 

Números 

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) 

(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). 

Português 

Análise linguística/ 

semiótica(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em todas as 

sílabas. 

 
 

1 

Matemática 

 

Números 

 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) 

(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). 

(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. 

Os alunos vão observar as imagens 

das borboletas: amarelas e azuis, 

fazer a contagem de quantas tem 

em cada quadro e responder as 

perguntas abaixo, por último 

escrever o número de letras da 

palavra borboleta. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, Email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 
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Inglês 

- Numbers: 11 to 20. 

- Oralidade; 

- Escrita; 

- Saber contar de 11 a 20; 

- Fixar o conteúdo relacionado às figuras; 

- Fixar oralmente os numerais. 

- 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 aula on-line (via 

classroom); 

- Atividade que desenvolva a 

criatividade e a participação; 

- Internet (Links de vídeos 

explicativos, músicas e atividades 

extraídas da mesma) 

4ª  

 

 

3 

Português 

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. 

Os alunos vão ler junto com alguém 

da família o enunciado da 

atividade, observar as cores das 

borboletas na legenda para 

consulta, pintar as borboletas com a 
cor correta de acordo com o que diz 

o poema e escrever as cores. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom,  

Youtube, email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

 

Português 

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. 
 

 

1 

 

 

 

Matemática 

Probabilidade e estatística. 

 
Leitura de tabelas e de 

gráficos de colunas 

simples. 

  

(EF01MA21) Ler dados expressos em 

tabelas e em gráficos de colunas simples. 

Nessa atividade os alunos irão 

observar a tabela com o número 

correspondente a cada borboleta e 

preencher o gráfico. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom,  

Youtube, email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 
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Ed. Física Brincadeira -  Pega feijão 

com canudos 

(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. 

 

 

Respeitar as regras. 

Feijão e canudos. 

5ª 

 

 

3 

Português  

Linguagens 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário. 

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos literários, de gêneros 

variados, desenvolvendo o gosto pela 

leitura. 

Irão fazer a leitura da poesia “As 
meninas” de Cecília de Meireles. Para 
os alunos pré-silábico, silábico sem e 
com valor sonoro, algum familiar irá 
ajudá-lo na leitura. Após a leitura, 
encontrar as palavras que rimam e 
escrevê-las. 
 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, Email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

Português 

Linguagens 

Análise linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento do 

alfabeto do português do 

Brasil. 

(EF02LP06) Perceber o princípio 

acrofônico que opera nos nomes das letras 

do alfabeto. 

Português 

Linguagens 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da 

ortografia. 

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 

palavras em sílabas CV,V,CVC,CCV, 

identificando que existem vogais em todas 

as sílabas. 

 

 

1 

 

 

Matemática 

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 ou convencionais. 

 

 

Terão agrupamentos com quantidades 

representadas por figuras, e os alunos 

irão contar e representar no sistema 

numérico. Envolvendo conhecimento 

numérico e elaboração de formas 

pessoais de resolução. 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, Email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 
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Arte Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.) 

Elementos das artes visuais: linha e 

cores. 

Apreciação de arte do artista Miró. 

6ª 

 

 

2 

Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma). 

Formação do leitor 

literário. 

 

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente as 

palavras com sílabas CV,V,CVC,CCV, 

identificando que existem vogais em todas as 

sílabas. 

Irão fazer a releitura da poesia “As 

meninas” da atividade anterior e 

completar com as sílabas faltantes que 

foram retiradas da poesia. 

Após, os alunos irão conhecer sobre a 

origem e escolha do seu nome, 

escrever e contar as letras. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, Email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

História 

Ciências Humanas 

A comunidade e seus 

registros. 

A noção do “Eu” e do 

“Outro”: comunidade, 

convivências e interações 

entre pessoas. 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que 

remetem à percepção de mudança, 

pertencimento e memória. 

 

 

 

 

2 

Matemática 

Números 

Leitura, escrita, 

comparação de números de 

até três ordens pela 

compreensão de 

características do sistema 

de numeração decimal 

(valor posicional e papel do 

zero) 

(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). 

 

A atividade será uma reta numérica, de 

0 a 90, e terão que completar os 

espaços faltantes com o número 

correspondente.  

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, Email, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 
Matemática 

Números 

Leitura, escrita e 

comparação de números 

naturais (até 100) Reta 

numérica. 

(EF01MA05) Comparar números naturais de até 

duas ordens em situações cotidianas, com e sem 

suporte da reta numérica. 

 

 

1 

Arte Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.) 

Elementos das artes visuais: linha e 

cores. 

Apreciação de arte do artista Miró. 
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Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a consistência das suas 

reflexões, além do comprometimento das devolutivas na sala virtual. 

 

 

 


