
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO ENSINO 
FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

 

Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR Semana: 22 

Professores: MONIQUE REIS Turmas: 2º ano A 

Semana de: 16/08/2021 a 20/08/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 

2ª 

4 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. 

Registro das famílias silábicas das 
letra P, Q e R. 
Desafio de rimas de palavras 
terminadas em AR. 

 1 aula  
 

Inglês - Food:rice, bean, pasta, egg, 
chicken, dessert, meat, fish, 
oil,french fries, ground beef, 
steak, soup, barbecue, salad, 
salt, sausage, sugar, roast 
chicken, etc. 

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender alguns nomes de alimentos (foods) em inglês; 
- Fixar o conteúdo relacionado às figuras. 
 

- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português;  
- Exercícios de fixação do conteúdo 
para o enriquecimento do vocabulário 
do idioma em sala online (via 
WhatSApp); 
- Atividades que desenvolvam a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos explicativos. 
 

 
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. 

Escrita espontânea de nomes de 
animais e separação das sílabas. 
Identificação de vogais nas palavras. 



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. 

4ª 5  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. 

Reflexão sobre hábitos diários de 
higiene pessoal e elaboração de 
lista. 
Gravação de um vídeo 
higienizando as mãoes e 
mostrando os passos a serem 
seguidos. 

 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. 

Atividade de soma com os 

números dos membros da 

família.  

Soma com cálculo de dúzias. 

 2 aulas Educação física Jogos e Brincadeiras (EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 
indígena e africana, e recria-los valorizando a importância 
desse patrimônio histórico cultural. 

Atividade de brincadeiras e jogos com 
descoberta dos nomes de partes do 
corpo  em ossos e músculos. 

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. 

Resolução de cálculos de 
subtração. 
Interpretação de situação 
problema e posterior cálculo 
de subtração. 

 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.). 

Iremos trabalhar o conceito e a 
sensação de textura em seus aspectos  
visual e corporal com o objetivo de 
reconhecer elementos constitutivos 
das artes visuais. 

 


