
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL –

ANOS INICIAIS

Escola: Comendador Abdalla Chiedde

Professores:  titular- Danielle Turmas: 2º Ano A

semana: 21 a 25 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)

Grandezas e medidas

Formação do leitor
literário

Medida de comprimento:
unidades não padronizadas
e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro)

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

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar
comprimentos de lados de salas (incluindo
contorno) e de polígonos, utilizando
unidades de medida não padronizadas e
padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos adequados.

Leitura Deleite: “O Rato Do
Campo E O Rato Da Cidade”.
Uma Fábula De Esopo
Adaptada Por Sílvia Moral.E
gravação de um áudio para a
professora.
Origami.

Livro didático.

Usos da régua e fita métrica.

Livro didático.
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3ª

2 Aulas de
artes

3 aulas de
língua
portuguesa

ARTE
Artes visuais

Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

ARTE
Dobradura

Formação do leitor
literário

ARTE
(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.

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

ARTE

Dobradura - onça

Seguir modo de fazer na
atividade

Leitura do conto: "A Galinha
Ruiva" E Sobre O Autor: William
J. Bennet.t E gravação de um
áudio para a professora.

Livro didático.
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4ª

4 aulas
Língua
Portuguesa

1 Aula de Inglês

Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Imagens analíticas em
textos

(EF02LP20) Reconhecer a função de
textos utilizados para apresentar
informações coletadas em atividades
de pesquisa (enquetes, pequenas
entrevistas, registros de
experimentações).

Interpretação do texto.

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

Coleta, classificação e
representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas

(EF02CI01) Identificar de que materiais
(metais, madeira, vidro etc.) são feitos
os objetos que fazem parte da vida
cotidiana, como esses objetos são
utilizados e com quais materiais eram
produzidos no passado.

(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

Matéria prima dos objetos.

Livro didático.

Gráfico e tabela.

Livro didático.
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6ª

2 Aulas de
educação física

2 Aulas de
matemática

1 Aula de língua
portuguesa

Probabilidade e estatística

Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Coleta, classificação e
representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas

Compreensão em leitura

(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.

(EF12LP08) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em
notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas para público
infantil, dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Gráfico.

Livro didático.

Leitura do Texto informativo
"Galinha na vida real".

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.


