
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Professores: Ricardo/Eduardo/Itamilias/Cleuza Turma: 2º ano A - Tarde 

Semana 11: de 17 a 21 de maio de 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 da atividade sócio 
emocional com a 
historinha “Monstro das 
Cores” para que o aluno 
conheça sobre emoções e 
sentimentos 

(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 socó emocional baseado 
na historinha “Monstro das Cores”  
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: Comigo não, Camaleão! 
Autor: Evelyn Heine  

3ª 

 
5 aulas 
 
 

Língua 
Portuguesa 
 Matemática 
Interdisciplinar 

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. 
 

Recursos: Livro didático de Língua Portuguesa, 
página 32 e 33 (celular, Whatsapp). 
Leitura deleite: Bela Flor  
Autor: Jane Prado 
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4ª 

 
 
 
5 aulas 
 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar. 

Matéria e energia 
Propriedades e usos dos 
materiais 
Prevenção de acidentes 
domésticos 

(EF02CI03) Discutir os cuidados 
necessários à prevenção de acidentes 
domésticos (objetos cortantes e 
inflamáveis, eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos etc.). 

Recursos: Livro didático Interdisciplinar nas 
páginas 28 e 29 (celular, whatsapp). 
Leitura deleite: Ovelha Tigre 
Autor: Silvia Moral 

5ª 

 
 
 
 
5 aulas 
 

Língua 
Portuguesa 
 Matemática 
Interdisciplinar 

Probabilidade e estatística 
Coleta, classificação e 
representação de dados 
em tabelas simples e de 
dupla entrada e em 
gráficos de colunas 

(EF02MA22) Comparar informações de 
pesquisas apresentadas por meio de 
tabelas de dupla entrada e em gráficos 
de colunas simples ou barras, para 
melhor compreender aspectos da 
realidade próxima. 

Recursos: Livro didático de matemática na 
página 28  
(Celular, whatsapp). 
Leitura deleite: A Gratidão do Suricato (pg. 1 a 
10) 
Autor: Carolina Rodrigues 

6ª 

 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brincadeira e jogos 
 
 
 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF12EF03) Planejar e utilizar 
estratégias para resolver desafios de 
brincadeiras e jogos populares do 
contexto comunitário e regional, com 
base no conhecimento das 
características dessas práticas. 
 
(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. 
 
 
 
 
 
 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e 
alternativo. 
 
Artes Visuais: Tarsila do Amaral Tarsila do 
Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira, 
uma das artistas centrais da pintura brasileira e 
da primeira fase do movimento modernista 
brasileiro, nasceu em Capivari-São Paulo. 
Assista ao vídeo do youtube que mostra a 
Tarsila criança percorrendo por dentro de suas 
obras de arte, onde tem vida. 
https://youtu.be/XcfL65WyfKo  
 ATIVIDADE Vamos fazer a releitura da obra “A 
CUCA “(lembrando que na releitura, você vai 
desenhar a obra de arte do seu jeito, 
RELEITURA NÃO É CÓPIA). 
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1 aula 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inglês  

 
 
 
Review: - Greetings: Hi, 
Hello, Goodbye, Good 
Morning, Good Afternoon, 
Good Evening, Good 
Night, etc. 
 

 
 
 
 Oralidade; - Escrita; - Leitura; - Saber 
falar, ler e escrever os cumprimentos 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 online; - 
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. 

 

 

 

 


