
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL –

ANOS INICIAIS

Escola: Comendador Abdalla Chiedde

Professores:  titular- Danielle Turmas: 2º Ano A

semana: 07 a 11 de junho de 2021. 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

Formação do leitor
literário

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)

(EF02LP26) Ler e compreender, com
certa autonomia, textos literários, de
gêneros variados, desenvolvendo o
gosto pela leitura.

(EF02MA03) Comparar quantidades de
objetos de dois conjuntos, por
estimativa e/ou por correspondência
(um a um, dois a dois, entre outros),
para indicar “tem mais”, “tem menos”
ou “tem a mesma quantidade”,
indicando, quando for o caso, quantos
a mais e quantos a menos.

Leitura Deleite: “A Galinha
Ruiva”. Esopo.
Relato Pessoal: "Sopa De
Baleia" , E Sobre As Autoras:
Laura, Tamara E Marina

Livro didático.

Coleções.

Livro didático.
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3ª

2 Aulas de
artes

3 aulas de
língua
portuguesa

Artes Visuais

Escrita (compartilhada e
autônoma)

Artistas e obras - É o
bicho!

Construção do sistema
alfabético/ Convenções
da escrita

(EF15AR06) Dialogar com princípios
conceituais, proposições temáticas,
repertórios imagéticos e processos de
criação nas suas produções visuais
(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.

(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

Observar a obra de Henri Rousseaut
- Floresta primitiva com tigre

Entrar no link para ouvir os sons dos
animais.https://www.youtube.com/w
atch?v=F7YDJz37QLs

Criar um animal em uma selva.

Siga as instruções na atividade.

Questões para interpretação do

texto "Sopa De Baleia".

Livro didático.

https://www.youtube.com/watch?v=F7YDJz37QLs
https://www.youtube.com/watch?v=F7YDJz37QLs
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4ª

4 aulas
Língua
Portuguesa

1 Aula de Inglês

Escrita (compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

(EF02LP14) Planejar e produzir
pequenos relatos de observação de
processos, de fatos, de experiências
pessoais, mantendo as características do
gênero, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

Escrita de um relato pessoal.

Livro didático.

5ª

3 Aulas
interdisciplinar
geografia e
história

2 Aulas de
matemática

Matéria e energia

Números

Propriedades e usos dos
materiais Prevenção de
acidentes domésticos

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)

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

(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).

Ferimentos e cuidados.

Livro didático.

Escrevendo os números em
sequência crescente.

Livro didático.
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6ª

2 Aulas de educa

2 Aulas de
matemática

1 Aula de
língua
portuguesa

Educação Física

Números.

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Ginástica

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)

Pontuação

(EF12EF09) Participar da
ginástica geral, identificando as
potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as
diferenças individuais e de
desempenho corporal

(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).

(EF02LP09) Usar adequadamente
ponto final, ponto de interrogação e
ponto de exclamação

Os alunos irão se equilibrar,
rolar e saltar, entendendo
como capacidade física da
ginástica I

Completar o quadro numérico.

Livro didático.

Sinais de pontuação.

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 autoinstrucionais 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.


