
PLANO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Adriana e Natália (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 2° A/B
SEMANA 16 DE: 21 A 25 DE JUNHO QUANTIDADE DE AULAS: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

5

Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma

Produção de
textos
(escrita

compartilhada e
autônoma)

Análise
linguística/
semiótica

(Alfabetização)

Estratégia de leitura

Construção do sistema alfabético e
da ortografia

Revisão de textos

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil

Sinonímia e antonímia/
Morfologia/Pontuação

(EF15LP03) Localizar informações explícitas
em textos.
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas
as sílabas
(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas
e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor e a
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e
pontuação.
(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico
que opera nos nomes das letras do
alfabeto.
(EF02LP10) Identificar sinônimos de
palavras de texto lido, determinando a
diferença de sentido entre eles, e formar
antônimos de palavras encontradas em

Revisão de conteúdo- Atividade

avaliativas

Atividade impressa ou no caderno



texto lido pelo acréscimo do prefixo de
negação in-/im-

3ª

2
Leitura/escuta

(compartilhada  e
autônoma)

Leitura de imagens em narrativas
visuais

(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade

Contação de história : “Rita, não grita!”.
Vídeo:https://www.youtube.com/watch
?v=4gHterMz Yo Interpretação da
História

1 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).

Livro didático de Matemática, pág. 62
COMO VOCÊ CONTA?

2 Educação Física

Esportes

Marca e precisão

Jogos Olímpicos

(EF12EF05). Experimentar e fruir, prezando
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo,
a prática de esportes de marca e de
precisão, identificando os elementos
comuns a esses esportes.
(EF12EF06). Discutir a importância da
observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para
assegurar a integridade própria e as dos
demais participantes. 

1º Momento: Assistir ao vídeo sobre
jogos Olímpicos.

Mundo de Kaboo

2º momento: Fazer um desenho dos
anéis olímpicos em uma folha, tirar uma
foto e envie no e-mail do professor:

E-mail: diogomacieldasilva@outlook.com

4ª

5

Álgebra

Números

Probabilidade e
estatística

Geometria

Identificação de regularidade de
sequências e determinação de

elementos ausentes na sequência

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)

Figuras geométricas planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo):
reconhecimento e características

(EF02MA11) Descrever os elementos
ausentes em sequências repetitivas e em
sequências recursivas de números naturais,
objetos ou figuras.
(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).
(EF02MA15) Reconhecer, comparar e
nomear figuras planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo), por meio de
características comuns, em desenhos

Revisão de conteúdo- Atividade

avaliativas

Atividade impressa ou no caderno

https://www.youtube.com/watch?v=4gHterMzsYo
https://www.youtube.com/watch?v=4gHterMzsYo
mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,

cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características

Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da

subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)

Coleta, classificação e
representação de dados em tabelas

simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas

apresentados em diferentes disposições ou
em sólidos geométricos.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera), relacionando-as com
objetos do mundo físico.
(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.
(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.

5ª

1

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

Livro didático de Língua Portuguesa
LETRA L NO INÍCIO DA SÍLABA: PÁGINAS
104 A 106 (EXERCÍCIO 05)
TRAÇADOS E LETRAS: PÁGINA 262

2
Grandezas e

medidas

Medidas de tempo: intervalo de
tempo, uso do calendário, leitura
de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

(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).

Livro didático de Matemática, pág. 63
Saquinhos de balas – contagem

2
ARTE

Artes Visuais Sistemas da linguagem.

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias
do sistema das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Instigar a percepção visual da criança
acerca de detalhes, composições, cores,
semelhanças e diferenças.

6ª

3

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

Livro didático de Língua Portuguesa, pág.
106 a 109
Letra L intrometida



2 Números

Construção de fatos fundamentais
da adição e da subtração

Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da

subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)

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

Livro didático de Matemática, pág. 64
Contagem de 10 em 10

AVALIAÇÃO DA SEMANA: Observar se o aluno compreende a construção do sistema alfabético e ortográfico Se compara quantidades, sequência numérica  e fatos
básicos de adição.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução,  planejamento, separação de materiais, alternativas e as adaptações das
aulas de educação física.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


