
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Escola:  Escola Municipal Yoshihiko Narita 
Professoras: Arieli Dias de Oliveira  e Robert Aparecido Adolfo Pereira Turmas: 2º Ano A e B 
Semana de: 26 de Julho à 30  de Julho , SEMANA 19 Quantidade de aulas previstas: 25 AULAS 

 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteú

do 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

13h às 
17h 

Leitura/escuta (compartilhada e 
autônoma) 
Todos os campos de atuação 

 

Estratégia de leitura 
 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura 
de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 

Verificar a compreensão dos 
discentes sobre a construção dos anúncios 
expostos de diversas formas. 
AULA NO MEET. 

17h às 18h  
Devolutivas e plantão de dúvidas por meio de áudio e fotos enviados no grupo WhatsApp. 
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3ª 

13h às 17h 

Leitura/escuta (compartilhada e 
autônoma) 
Todos os campos de atuação 

 

Estratégia de leitura 
 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura 
de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
 

• Desenvolver estratégias de leitura juntos 
através de interação via google meet. 
• Propor algumas perguntas relacionadas a 
diferença dos gêneros textuais trabalhados 
nas atividades. 
• Interpretar diferentes pontuações e seus 
sentidos nos textos abordados através da 
leitura compartilhada. 

17h às 18h 
Devolutivas e plantão de dúvidas por meio de áudio e fotos enviados no grupo WhatsApp. 

 
 

4ª 

13h às 14h40 Educação Física Brincadeiras e Jogos 

(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. 

 

Exposições de vídeos e áudio   explicativos 
das atividades, jogos...  
Material reciclável e alternativos.... 

 

15h às 16h40 Arte 
Artes Visuais. 

Materialidades. 
Conteúdo: Frotagem – 
Atividade do livro 
didático, páginas 58 a 
61. 

(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 

Realizar pinturas usando a técnica de 
frotagem e que consiste em desenhar numa 
folha de papel sob superfícies texturizadas. 

17h às 17h50 Inglês 

Numbers, colors 
and animals. 
(números, cores e 
animais) 

Writing (escrita) e Reading 
 

(leitura). 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO DE 
ASSOCIAÇÃO: NOMES DE ANIMAIS, 
CORES E NÚMEROS. RECURSOS: 
INTERNET, COMPUTADOR OU 
CELULAR. 
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5ª 

 
   13h às 

17h 
Álgebra 

 
Identificação de 
regularidade de 
sequências e 
determinação de 
elementos ausentes na 
sequência 

 
 
(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos. 

 
Apresentar sequências incorretas ou 
incompletas, seja de símbolos, desenhos ou 
palavras. Solicitar que o estudante observe 
e descreva os erros ou complete, 
regularizando a sequência. 
Aula no MEET situações problema unidade, 
dezena e centena. 

17h às 18h Devolutivas e plantão de dúvidas por meio de áudio e fotos enviados no grupo WhatsApp. 
 

6ª 

 
  13h às 

17h 

INTERDISCIPLINAR 
A comunidade e seus registros 

 
 
 
 
 
 
A noção do “Eu” e do 
“Outro”: registros de 
experiências pessoais e 
da comunidade no 
tempo e no espaço 

 
 
 
 
 
(EF02HI04) Selecionar e compreender o 
significado de objetos e documentos pessoais 
como fontes de memórias e histórias nos 
âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. 
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar 
capacidade e massa, utilizando estratégias 
pessoais e unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas (litro, mililitro, 
grama e quilograma). 

Será promovida uma entrevista com algum 
familiar. 

Também promovermos uma pesquisa, em 
conjunto com as famílias, de fotos e 

registros das crianças em diversas faixas 
etárias – acompanhando seu 

desenvolvimento e mudanças. 

Atividade interdisciplinar com matemática. 

Leitura da semana: 

file:///D:/2Âº%20ano%202021/Narita/SE

MANA%2019/2Âº%20ano%20-

%20PortuguÃªs%20(2).pdf 

17h às 18h 
                    Devolutivas e plantão de dúvidas por meio de áudio e fotos enviados no grupo WhatsApp. 
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Língua Portuguesa 
Análise linguística/semiótica 

(Alfabetização) 
 

Matemática 
Números 

 
 
 
 
 
 
 
• Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia. 
 
• Construção de fatos 
básicos da adição. 
 
 

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
iniciais, mediais e finais. 
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e 
utilizá-los em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas. 

• Propor ao aluno que identifique em 
determinado grupo de palavras seu lugar 
correspondente relacionando números e 
figuras à determinadas palavras. 
 
• Solicitar que o estudante resolva algumas 
contas de adição representadas 
horizontalmente por um jogo de dados. 

Observações: Devido ao período de isolamento social as atividades estão sendo feitas em casa sob acompanhamento dos pais/responsáveis que estão seguindo 
as orientações dos professores e de toda equipe escolar a partir desta semana começamos a utilizar a plataforma PRESCON. 


