
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

 
Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR Semana: 17 

Professores: MONIQUE REIS Turmas: 2º ano A 

Semana de: 28/06/2021 a 01/07/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 

2ª 

4 aulas Português 
Produção de texto 
Escrita autônoma 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos 
nomes das letras do alfabeto. 

Identificação da posição da letra L 
dentro das sílabas (Página 110 do 
livro de Portugues). 
Recorte e colagem de palavras 
terminadas em L. 

 1 aula Inglês Ocean animals:Crab, 
Clownfish, Dolphin, Pufferfish, 
Ray, Shark, Shrimp, Starfish, 
Turtle, 

Octoplus, Whale, etc. 

Leitura; 
Escrita; 
Oralidade; 
Aprender os nomes dos animais aquáticos em inglês; 
Fixar o conteúdo às figuras. 

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 on-line (via 
what’sapp); 
Atividades que desenvolvam a 
criatividade e participação; 
Internet (links de vídeos explicativos). 

 
3ª 

5 aulas Português 
Produção de texto 
Escrita autônoma 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que 
opera nos nomes das letras do alfabeto. 

Separação das palavras em tabelas 
pelo som das últimas duas letras 
(Página 111 do livro de Português). 
Registro fotográfico ou desenho de 
palavras que terminem com as 
letras: Al, El, Il, Ol ou Ul. 



Avaliação da semana: A avaliação será diagnóstica e processual, por meio de observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, dos grupos, das 
brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças (sondagens, relatórios, 
fotografias, vídeos, desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. 

4ª 5 aulas Português 
Produção de texto 
Escrita autônoma 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que 
opera nos nomes das letras do alfabeto. 

Elaboração de uma lista de 
alimentos que iniciam com sílabas 
da família da letra L. 
Registro da família silábica do M 
no caderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5ª 

3 aulas Matemática 
Cálculo de adição 

Construção de 
fatos 
fundamentais 
da adição e 
subtração 

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

Resolução de cálculos mentais e 

posterior registro no caderno 

(Página 71 do livro de 

matemática). 

Registro no caderno dos 

algarismos de 50 até o 70. 

2 aulas Educação física Ginástica EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios 
na execução de elementos básicos de apresentações coletivas 
de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

Os alunos irão conhecer métodos de 
ginástica geral com estudos individuais e 
coletivos no google meet. 

 
6ª 

     

 


