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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

 
Escola: Comendador Abdalla Chiedde  
Professoras:  titular- Flavia Carolina /Artes- Katia/ Inglês- Cleuza/ Ed. Física:-Bárbara  Turmas: 2º Ano A 
semana: 28 de setembro a 02 de outubro Quantidade de aulas previstas: 20 aulas professor titular/ Especialistas: Inglês 1, Artes 

2, Ed. Física 2 - totalizando 25 aulas. 
 

 Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/cont

eúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

3 aulas 
Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 
2 aulas 
matemática 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

 
algebra  

 

forma de composição 
 
 
 
 
compreensão em  
leitura 
 
Construção de  
sequências repetitivas  
e de sequências   
recursivas 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos 
diversificados, rimas, sonoridades, jogos de 
palavras, palavras, expressões, comparações, 
relacionando-as com sensações e associações 
 
EF02LP12) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 
 
(EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a 
partir de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 

- Língua Portuguesa - aula online - 
interação aluno/professor - ditado 
musical 

 
- Matemática - completar tabela 

numérica de numerais de 0 - 99  
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3ª 

3 aulas de   
Língua 
Portuguesa 
 
 
 
2 aulas de   
matemática 

Leitura/escuta 

(compartilhada e  
autônoma) 
 
 
 
Álgebra  

 

Apreciação 
estética/Estilo 

 

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

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos,      
observando efeitos de sentido criados pelo formato       
do texto na página, distribuição e diagramação das        
letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 
 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos      
diversificados, observando rimas, sonoridades,    
jogos de palavras, reconhecendo seu     
pertencimento ao mundo imaginário e sua      
dimensão de encantamento, jogo e fruição  
 

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

- Língua Portuguesa - leitura 
de poema “Meiguice” - 
questões 
 
 
 

- Matemática - Completar 
sequencia de numeros de 1 
em 1, 2 em 2 e 5 em 5.  
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4ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 aulas de   
Língua 
Portuguesa 
 
 
1 aula de   
inglês 
 
 
 
 
 

Escrita compartilhada  
e autônoma. 
 
Oralidade 
 
 
 
 
 
Inglês 

  
Construção do sistema   
alfabético/ 
Convenções da escrita 
 
Produção de texto oral 
 
 
Inglês 
- My family: father,    
mother, brother, sister,   
baby, son, daughter,   
grandfather... 
 

  
 
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia       
correta de palavras conhecidas ou com      
estruturas silábicas já dominadas, letras     
maiúsculas em início de frases e em       
substantivos próprios, segmentação entre as     
palavras, ponto final, ponto de interrogação e       
ponto de exclamação. 
 
(EF02LP15) Cantar cantigas e canções,     
obedecendo ao ritmo e à melodia. 
 
 
 
Inglês 
- Aprender 
e conhecer os nomes dos membros da família        
em inglês; 
- Ler, 
escrever, falar e traduzir o nomes dos membros        
da família. 
 

- Língua Portuguesa - ouvir cantiga     
através de vídeo do youtube -      
decorar e completar as lacunas da      
let5ra da cantiga 

Atividades diversificadas com a imagem      
da palavra escrita em inglês; 

- Exercício de fixação do conteúdo dado       
em sala de aula on line via whatsapp); 

- Atividade que desenvolva a criatividade e       
participação; 

- Internet (links de vídeos); 

- Whatsapp e e-mail. 

5ª 

3 aulas  
Língua 
Portuguesa 
interdiscipli
nar com  
Língua 
Portuguesa 
e ciências 
 
 
 
2 aulas de   
artes  

Leitura/escuta 

(compartilhada e  
autônoma) 
 
Vida e 
evolução 
 
Arte 

Imagens analíticas em   
textos 
 
Pesquisa 
 
 
seres vivos no   
ambiente/ plantas 
 
Arte 
Contextos e práticas -    
Artes Integradas 
 
 

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

(EF02LP21) Explorar, com a mediação do      
professor, textos informativos de    
diferentes ambientes digitais de pesquisa,     
conhecendo suas possibilidades. 

 
Interdisciplinar - texto científico - 

conhecendo a tartaruga-amarela - leitura e 
interpretação de texto 

 
Arte 

Aula 1- 
 

Entre no link-   
https://www.youtube.com/watch?v=qSJ18s
b__KI , você vai aprender com a Dorotéia        
e o Ludovico do Quintal da cultura como        
cantar e brincar com a música “Eu era        
assim”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qSJ18sb__KI
https://www.youtube.com/watch?v=qSJ18sb__KI
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 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. 

 

 

Aula 2  
 
Comentem sobre a letra da música “Eu era 
assim”, indicando suas preferências: 
desenhos que mais gostam de assistir, 
brincadeiras, alimentos preferidos, etc. 
Ao identificarem suas preferências e 
comentarem sobre si mesmos, os alunos 
têm a oportunidade de perceber as 
semelhanças e as diferenças que os 
compõem e de aprender a respeitá-las 

 
 

6ª 

 
2 aulas de  
 
Matemática 
 
 
1 de L.P 
 
 
2 aulas de 
Ed. Física  

Grandezas e medidas  
 
 
 
 
 
Educação física 
 

Medidas de tempo:   
intervalo de tempo, uso    
do calendário, leitura de    
horas em relógios digitais    
e ordenação de datas 
 
 
 
 
 
 
Educação física 
Dança 

 
(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. 
 
Educação física 
 
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças      
do contexto comunitário e regional (rodas cantadas,       
brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las,      
respeitando as diferenças individuais e de      
desempenho corporal; 
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos     
(Ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto       
comunitário e regional, valorizando e respeitando as       
manifestações de diferentes culturas.  
 

- Matemática - Calendário e meses do      
ano, representar meses com seus     
respectivos números e questões sobre     
o calendário. 
 
 

Educação física 
 
Tema: dança folclórica brasileira 
Aula 01: vídeo sobre a lenda do boi- bumbá e 
vídeo sobre a festa de parintins. 

Aula 02: pesquisa sobre uma das danças 
folclóricas.Quadro de descobertas. 

● Avaliação da semana: As atividades planejadas envolvem leituras para deleite, informação, videos,  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. 
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● O roteiro de atividades será enviado para os alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon, WhatsApp, e-mail ou ainda para 
aqueles que não têm acesso às mídias sociais, os materiais serão disponibilizados na unidade escolar para serem retirados pelos 
responsáveis. 

 


