
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL –

ANOS INICIAIS

Escola: Comendador Abdalla Chiedde

Professores:  titular- Danielle Turmas: 2º Ano A

semana: 24 a 28 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

Compreensão em
leitura

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)

(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.

(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).acrescentar, separar,
retirar, utilizando estratégias pessoais.

Leitura Deleite: “Eu Sou Assim
E Vou Te Mostrar”. Heinz
Janisch. Ilustração: Birgit
Antoni. Tradução: Hedi
Gnãdin.
Responder às questões de
acordo com o poema: “O Peixe
Voador”. Jacqueline Salgado.

Livro didático.

Reconhecer temperatura e o
Grau Celsius.

Livro didático.
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3ª

2 Aulas de
artes

3 aulas de
língua
portuguesa

Artes visuais e artes
integradas

Oralidade

Máscaras africanas

Produção de texto oral

(EF15AR06) Dialogar com princípios
conceituais, proposições temáticas,
repertórios imagéticos e processos de criação
nas suas produções visuais
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e imaterial, de
culturas diversas, em especial a brasileira,
incluindo-se suas matrizes indígenas,
africanas e europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de vocabulário e
repertório relativos às diferentes linguagens
artísticas.

(EF02LP19) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, notícias curtas para público
infantil, para compor jornal falado que possa
ser repassado oralmente ou em meio digital,
em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

Confecção de máscara africana

Texto: "A Incrível História Do
Peixe-voador". Explicação e
produção do texto.

Livro didático.
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4ª

4 aulas
Língua
Portuguesa

1 Aula de Inglês

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.

Poema: "A Peteca Do Pinto".
Explicação oral da história.

Livro didático.

5ª

3 Aulas
interdisciplinar
geografia e
história

2 Aulas de
matemática

Matéria e energia

Probabilidade e estatística

Propriedades e usos dos
materiais Prevenção de
acidentes domésticos

Análise da ideia de
aleatório em situações do
cotidiano

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

(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.

Ferimentos e cuidados.

Livro didático.

Observação dos quadros de
atividades e materiais

Livro didático.
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6ª

2 Aulas de
educação física

2 Aulas de
matemática

1 Aula de
língua
portuguesa

Geometria

Escrita (compartilhada e
autônoma)

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera):
reconhecimento e
características

Construção do sistema
alfabético/ Convenções da
escrita

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera), relacionando-as com
objetos do mundo físico.

EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto,
grafia correta de palavras conhecidas
ou com estruturas silábicas já
dominadas, letras maiúsculas em início
de frases e em substantivos próprios,
segmentação entre as palavras, ponto
final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação.

Figuras geométricas
espaciais: caixas e seus
formatos.

Livro didático.

Letras maiúsculas e
minúsculas.

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 auto instrucionais 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.


