
PLANO SEMANAL PEDAGÓGICO

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

PROFESSOR: Adriana e Natália (Titulares), Diogo (Ed. Física), Elaine (Arte) e Jéssica (Inglês)                                      TURMA: 2° A/B
SEMANA 27 DE: 20 A 24 DE SETEMBRO QUANTIDADE DE AULAS: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

4
Leitura/escuta
Compartilhada
e autônoma)

Estratégia de leitura

Forma de
composição do texto

(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...
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga,
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo
de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido

Livro didático página 194 e 195

Leitura e interpretação da canção: Feira

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e presencial
(híbrido)

1
Grandezas e

medidas

Sistema monetário
brasileiro:

reconhecimento de
cédulas e moedas e

equivalência de
valores

. (EF02MA20) Estabelecer a equivalência de
valores entre moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver situações
cotidianas.

Livro didático páginas 122 e 123

Cédulas e Moedas

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e presencial

(híbrido)

3ª

2
Leitura/escuta
(compartilhada

e autônoma)

Formação do leitor
literário

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

Leitura: 'LEO E A BALEIA'', DE BENJI DAVIES

Vídeo: https://youtu.be/QdP1M02Nxtw

https://youtu.be/QdP1M02Nxtw


Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e presencial
(híbrido)

1
Grandezas e

medidas

Medidas de tempo:
intervalo de tempo,
uso do calendário,
leitura de horas em
relógios digitais e

ordenação de datas

EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de
tempo entre duas datas, como dias da semana e
meses do ano, utilizando calendário, para
planejamentos e organização de agenda.

Livro didático página 124

Indicar a duração de intervalos de tempo

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e presencial

(híbrido)

2

Educação Física
Jogos e

brincadeiras
Recreação Dirigida

(EF12EF01). Experimentar, fruir e recriar
diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional,
reconhecendo e respeitando as diferenças
individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF02). Explicar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto
comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF03). Planejar e utilizar estratégias para
resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional,
com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na
produção de alternativas para a prática, em
outros momentos e espaços, de brincadeiras e
jogos e demais práticas corporais tematizadas na
escola, produzindo textos (orais, escritos,
audiovisuais) para divulgá-las na escola e na
comunidade.

1º Momento: Realizar alongamento

2º Momento. Atividade  prática corporais

(Movimentar- se).

3º Registrar a atividade prática através de fotos ou

pequenos vídeos.



4ª

4

Análise
linguística/
semiótica

(Alfabetização)

Forma de
composição do texto

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga,
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo
de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.

Livro didático página 196

Continuação: Interpretação da canção Feira

Lista de palavras

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e presencial
(híbrido)

1
Grandezas e

medidas

Medidas de tempo:
intervalo de tempo,
uso do calendário,
leitura de horas em
relógios digitais e

ordenação de datas

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de
tempo entre duas datas, como dias da semana e
meses do ano, utilizando calendário, para
planejamentos e organização de agenda.

Livro didático páginas 125

Calendário

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e presencial
(híbrido)

5ª

1

Análise
linguística/
semiótica

(Alfabetização)

Forma de
composição do texto

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga,
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo
de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.

Livro didático página 197

Reler uma estrofe da canção, fixar o conceito de
verso

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp

2
Grandezas e

medidas

Medida de
capacidade e de

massa: unidades de
medida não

convencionais e
convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama

e quilograma)

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar
capacidade e massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de medida não padronizadas
e padronizadas litro, mililitro, grama quilograma).

Livro didático páginas 126

Quanto pesa um elefante?

Peso de animais. tabela

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp

2
Arte

Artes Visuais
Elementos da
linguagem.

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

Instigar a percepção visual da criança acerca de
detalhes, composições, cores, semelhanças e
diferenças.



6ª

3

Terra e
Universo

Escrita
compartilhada e

autônoma.

Movimento aparente
do Sol no céu

O Sol como fonte de
luz e calor

Escrita
compartilhada

(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de
superfície (água, areia, solo, superfícies escura,
clara e metálica etc.).

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias, poemas e outros
textos versificados (letras de canção, quadrinhas,
cordel), poemas visuais, tiras e histórias em
quadrinhos, dentre outros gêneros do campo
artístico-literário, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e Google Meet

Experimento científico: Cadê a água

Elaborar um pequeno relato escrito com as

observações ao longo do processo do

experimento.

1 Geometria

Localização e
movimentação de

pessoas e objetos no
espaço, segundo

pontos de referência,
e indicação de

mudanças de direção
e sentido

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem
verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no
espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de
sentido.

Livro didático página: 127

Ajudar Celina a movimentar a tartaruga Meli

Plantão de dúvidas pelo WhatsApp e Google Meet

1 IngLês Vowels
Relembrar as vogais e o vocabulário estudados.

Pintar as figuras, contornar os nomes e ligar cada
uma à vogal correspondente.
Escrever a vogal inicial correta para cada figura
apresentada.

AVALIAÇÃO DA SEMANA: Observar se o aluno acompanha leitura se entende o que é verso, rima ,estrofe, refrão, e elabora um relato científico; duração de
intervalos de tempo, medida de capacidade, calendário.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.
INGLÊS: Verificar por meio das devolutivas das atividades propostas e participação, se o aluno assimilou os conteúdos abordados.


