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Escola :   E.M .    Antonio   Lacerda   Bacellar   

Professora :   Daniela   Sousa   vilela   Turma:    2   ano   A  

Semana   de :   28/09   a   02/10  Quan�dade   de   aulas   previstas:     25   aulas  

 

 Duração  
hora/aula  

Disciplina  
Prá�cas   de  

linguagem/área  

Objetos   de  
conhecimento/conteúdo  Habilidades  Estratégias   e   Recursos  

2ª  

 
 
 
5   aulas   
 

LÍNGUA  
PORTUGUESA  

Construção  do  sistema    
alfabé�co   e   da   ortografia  

 
(EF02LP02)  Segmentar  palavras  em  sílabas  e  remover        
e  subs�tuir  sílabas  iniciais,  mediais  ou  finais  para         
criar   novas   palavras.  
 
 

Livro   ÁPIS  
Ortografia   R   e   RR  
Página   84  
A�vidade   síncrona   com   plantão   de   dúvidas.  

3ª  
 
 

 
 
4    aulas   
 
 
 

 
 
LÍNGUA  
PORTUGUESA  
 
 

Construção  do  sistema    
alfabé�co   e   da   ortografia  

(EF02LP02)  Segmentar  palavras  em  sílabas  e  remover        
e  subs�tuir  sílabas  iniciais,  mediais  ou  finais  para         
criar   novas   palavras.  

Livro   ÁPIS  
Ortografia   R   e   RR  
Con�nuação   da   aula   anterior  
Página   86  
A�vidade   síncrona   com   plantão   de   dúvidas.  

1   aula  INGLÊS  

-  My  family:  father,  mother,      
brother,  sister,  baby,  son,     
daughter,   grandfather...  
 

-  Aprender  e  conhecer  os  nomes  dos  membros  da          
família   em   inglês;  
-  Ler,  escrever,  falar  e  traduzir  o  nomes  dos  membros           
da   família.  
 

-  A�vidades  diversificadas  com  a  imagem  da        
palavra   escrita   em   inglês;  
-  Exercício  de  fixação  do  conteúdo  dado  em         
sala   de   aula   on   line    (via   whatsapp);  
-  A�vidade  que  desenvolva  a  cria�vidade  e        
par�cipação;  
-   Internet   (links   de   vídeos);  
A  professora  estará  disponível  durante  o       
período   para   sanar   as   dúvidas.  
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4ª  5   aulas   LÍNGUA  
PORTUGUESA  

Construção  do  sistema    
alfabé�co   e   da   ortografia  

(EF02LP02)  Segmentar  palavra  em  sílabas  e  remover        
e  subs�tuir  sílabas  iniciais,  mediais  ou  finais  para         
criar   novas   palavras.  

Livro   ÁPIS  
Ortografia   R   em   final   de   sílaba  
A�vidade  síncrona  com  intervenção  e      
correção  
Concluindo   o   capítulo   
Página   87  
A�vidade  síncrona  com  intervenção  e      
correção.  

5ª  

 
 
3    aulas   
 
 
 

MATEMÁTICA  

Leitura,  escrita,  comparação    
e  ordenação  de  números  de      
até  três  ordens  pela     
compreensão  de   
caracterís�cas  do  sistema  de     
numeração  decimal  (valor    
posicional   e   papel   do   zero).  

(EF02MA01)  Comparar  e  ordenar  números  naturais       
(até  a  ordem  de  centenas)  pela  compreensão  de         
caracterís�cas  do  sistema  de  numeração  decimal       
(valor   posicional   e   função   do   zero).  
 
 
 
 

Nosso   Livro   de   Matemá�ca  
Para   completar   
A�vidade  assíncrona  com  plantão  de      
dúvidas.   
Página   72.  

2   aulas  ARTES   VISUAIS  •Elementos   da   linguagem  
(EF15AR02)  Explorar  e  reconhecer  elementos      
cons�tu�vos  das  artes  visuais  (ponto,  linha,  forma,        
cor,   espaço,   movimento   etc.)  

O  exercício  visa  fixar  as  cores  primárias  e         
desenvolver  o  gosto  pelas  cores,  para  que  o         
aluno  trabalhe  a  imaginação  e  a  capacidade        
de   expressar-se   ar�s�camente.  
A  professora  estará  disponível  durante  o       
período   para   sanar   as   dúvidas.  
 

6ª  

 
3   aulas   
 
 
 

MATEMÁTICA  

Problemas  envolvendo   
diferentes  significados  da    
adição  e  da  subtração     
(juntar,  acrescentar,  separar,    
re�rar)  

(EF02MA06)  Resolver  e  elaborar  problemas  de  adição        
e  de  subtração,  envolvendo  números  de  até  três         
ordens,  com  os  significados  de  juntar,  acrescentar,        
separar,   re�rar,   u�lizando   estratégias   pessoais.  

 
Nosso   Livro   de   Matemá�ca  
Situação   problema   
A�vidade  assíncrona  com  plantão  de      
dúvidas   
Página   73  
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2   Aulas  EDUCAÇÃO  
FÍSICA  

Ginás�ca  
 

(EF12EF09)  Par�cipar  da  ginás�ca  geral,      
iden�ficando  as  potencialidades  e  os  limites  do        
corpo,  e  respeitando  as  diferenças  individuais  e  de         
desempenho   corporal.  
(EF12EF10)  Descrever,  por  meio  de  múl�plas       
linguagens  (corporal,  oral,  escrita  e  audiovisual),  as        
caracterís�cas  dos  elementos  básicos  da  ginás�ca  e        
da  ginás�ca  geral,  iden�ficando  a  presença  desses        
elementos   em   dis�ntas   prá�cas   corporais.  
 
 

-Os  alunos  irão  realizar  movimentos  de       
equilíbrio  com  estrela,  e  rolamentos  frontais       
e  laterais.  Movimentos  de  ginás�ca  geral  em        
habilidades  gerais  de  forma  autônoma,  com       
ênfase   em   girar,   equilibrar-se   e   alongar.  
Em  colchonetes,  tapetes  e  tatames  ou       
qualquer   instrumento   que   amorteça.  
-Os  alunos  irão  refle�r  e  demonstrar,  por        
meio   de   vídeos   vivência   de   acrobacias.  
O  professor  estará  disponível  durante  o       
período   para   sanar   as   dúvidas.  
 

Avaliação  da  semana:  A  avaliação  será  diagnós�ca  e  processual,  por  meio  de  observação  sistemá�ca,  crí�ca  e  cria�va  do  comportamento  de  cada  criança,  dos                        
grupos,  das  brincadeiras  e  interações  entre  elas  no  co�diano.  Além  disso,  é  fundamental  a  u�lização  de  múl�plos  registros,  realizados  por  adultos  e  crianças                        
(sondagens,   relatórios,   fotografias,   vídeos,   desenhos,   álbuns   etc.),   em   diversificados   momentos.  
 

As   aulas   são   realizadas   de   maneiras   assíncronas   e   síncronas.   
 
Síncronas :    A   professora   fica   online,   à   disposição   dos   alunos.   Neste   momento   são   realizados:  
-   plantão   de   dúvidas   referente   às   a�vidades   encaminhadas   na   plataforma.  
-   aulas   online   pelos   aplica�vos   Google   Meet   e   WhatsApp.  
-   acompanhamento   do   professor   pela   plataforma   WhatsApp   das   a�vidades   encaminhadas   e   atendimento   individualizado.  
Horário:   13h   às   17h,   de   segunda   a   sexta-feira.  
 
Assíncronas :    Alunos   e   professores   estão   desconectados   do   momento   real   e/ou   atual.   Não   é   necessário   que   os   alunos   e   professores   estejam   conectados   ao   mesmo   tempo  
para   que   as   tarefas   sejam   concluídas   e   o   aprendizado   seja   adequado.  
-   O   aluno   resolve   as   a�vidades   com   autonomia,   encaminha   a   professora   para   realizar   a   correção.  
A   devolu�va   da   correção   é   encaminhada   ao   aluno   no   par�cular.  
 
 


