
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR Semana: 18 

Professores: MONIQUE REIS Turmas: 2º ano A 

Semana de: 20/07/2021 a 23/07/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 

2ª 

     

 
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. 

Leitura de um poema na página 116 do 
livro de Português. 
Exercício de rimas com a palavra 
‘andar’. 
Exercício de estrutura textual, 
contagem de versos e estrofes do 
poema. 

4ª 3 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. 

Exercício sobre o significado das 
palavras e interpretação de texto 
da página 118 do livro de 
Português. 
Elaboração de desenhos e escrita 
de nomes de animais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

Português\ 
Interdisciplinar 
 
 
 

Seres vivos e meio ambiente (EF02CI04) Descrever características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local 
onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu 
cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles 
vivem. 

Atividade sobre autocuidado e a 
importância da vacinação na 
prevenção de doenças. Página 34 
do livro Interdisciplinar. 



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. 
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 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. 

Desafio de matemática, 

resolução de problemas com 

adição e subtração. 

Exercíco de comparação entre 

diferentes temperaturas, página 

74 do livro de matemática. 

 2 aulas Educação física Dança 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 entender as vertentes e 
tipicidades técnicas da dança em estudos 
individuais e coletivos no google meet. 

5ª   

 
 
 

6ª 

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. 

Exercíco de comparação entre 
diferentes temperaturas, página 
75 do livro de matemática. 
Elaboração de desenhos usando 
a contagem a partir de cálculos 
de dezena e dúzia. (Desenhar 
meia duzia de gatos) 

 2 aulas Artes Visuais. 
Artes 
integradas 

 Elementos da 
linguagem. 
 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das 
artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento 
etc.). 

 Nessa atividade o aluno irá conhecer a 
técnica de desenho dos povos aborígenes 
e logo em seguida finalizara com o 
exercício desenhando com diferentes 
tipos de linha. 

 


