
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Professores: Ricardo  Turma: 2º ano A - Tarde 

Semana 14:de 07 a 11 de Junho 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 (compartilhada 
e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Um experimento científico 
com um grão de feijão 

(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 um experimento científico no qual 
os alunos irão colocar um grão de feijão 
e algodão umedecido dentro de um 
recipiente transparente e irão 
acompanhar o processo de germinação 
da vida. 
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: O Gato Viu... 
Autor: Mary França e Eliardo França 

3ª 

 
5 aulas 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Leitura/escuta 
(Compartilhada e autônoma) 
Apreciação estética/Estilo 
Escrita compartilhada e 
autônoma 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, sonoridades, 
jogos de palavras, reconhecendo seu 
pertencimento ao mundo imaginário e sua 
dimensão de encantamento, jogo e fruição. 
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia 
correta de palavras conhecidas ou com estruturas 

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, página 38 e 39 (celular, 
Whatsapp). 
Leitura deleite: Uma Bruxinha Diferente 
Autor: Cintia Novaes 
  
 



 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

 
 
 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções da 
escrita 

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. 

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 34 e 35 (celular, whatsapp). 
Leitura deleite: Viviana Rainha do 
Pijama pág. 1 a 12 
Autor: Steve Webb 

5ª 

 
 
 
 
5 aulas 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Álgebra Identificação de 
regularidade sequências e 
determinação de elementos 
ausentes na sequência de 
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) 
Geometria Localização e 
movimentação de pessoas e 
objetos no espaço, segundo 
pontos de referência, e 
indicação de mudanças de 
direção e sentido 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos. 
(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). 
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem 
verbal ou não verbal, a localização e os 
deslocamentos de pessoas e de objetos no 
espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e de 
sentido. 
 

Recursos: Livro didático de Matemática 
nas páginas 31e 32 (celular, whatsapp). 
Leitura deleite: Viviana Rainha do 
Pijama pág. 13 a 25 
Autor: Steve Webb 
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6ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 

Educação 
Física 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
Inglês 

Brincadeiras e jogos 
 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
 
 
Review: - Fruits: apple, pear, 
cherry, blackberry, ba-nana, 
lemon, Orange, watermelon, 
melon, pa-paya, pineapple, 
etc. 

(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. 
 
(EF15AR07). Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - Saber falar, ler e 
escrever os nomes de algumas frutas, em inglês; 
- Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações. 

Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos com 
Material reciclável e alternativo 
 
LIVRO DIDÁTICO DE ARTE “PROJETO 
PRESENTE ARTE “1- Fazer a leitura 
das páginas 8 e 09 2- Responder as 
questões no livro 3- Fazer a releitura da 
obra Favela de Di Cavalcanti, da página 
9. (Desenho da obra). 
- 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 
(via Whatsapp); - 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. 

 

 

 


