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Professora: Darci Turma: 2° Ano A 
Semana: 01  a  05 de março de 2021 Quantidade de aulas previstas 25horas 
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª 

1 aula Inglês Review:  colors Aprender a pintar as cores e saber usar as cores conforme as 
instruções passadas. 
Aprender associar as palavras em inglês e seu significado ao seu 
idioma materno. 

Atividade de fixação do conteúdo; 
Sugestão de vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?
v=F4cNXNrmn34 

 
2 aulas 
 

Língua 
Portuguesa 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 

Compreensão em leitura. 
Ler e escrever é sempre um 
presente. 

(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. 

Leitura do livro Ápis – páginas 10 e 11; 

2 aulas Matemática 
Números  

Lara e os números. 
Para que servem os números. 
Localização e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço, seguindo 
pontos de referência e indicação de 
mudança 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. 

Leitura do livro  Nosso livro de 
matemática - páginas 8 e 9; 

 
3ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa  

Meu aniversário – Calendário; (EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, 
além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e 
sonoridade, observando as rimas. 

Leitura do livro Ápis - páginas 12 e 13; 
Exercício da página 280; 
 

 
2 aulas 
 

 

Matemática 
Números 

Números do teclado do telefone; 

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até três 
ordens pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero); 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 

Leitura do livro Nosso livro de 
matemática - páginas 12 e 13; 
 



posicional e papel do zero) objetos ou figuras. 

 
4ª 
 

 

 

 

3 aulas Língua Portuguesa 
 

Desenvolver nos alunos o censo 
estético para reconhecer, valorizar e 
fruir as diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às 
mundiais,e também para participar de 
práticas diversificadas de produção 
artístico-cultural. 

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas 
impressas e cursivas; 

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

Leitura do livro Ápis - páginas 14 e 15; 
 

 
2 aulas 

Educação Física Corpo Humano e identificação  de suas 
partes. 

(EF12LP08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de 
diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral. 

Atividade na folha; 
Sugestão de 
vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=5
OA45DdhsI4 
 

 
5ª 

3 aulas Língua Portuguesa 
 

Música A Girafa; (EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, 
além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e 
sonoridade, observando as rimas. 

Atividade do Livro Ápis - página 16; 
Sugestão: Música A girafa - 
https://www.youtube.com/watch?v=v
-hbIpqEbL8 
 

 
2 aulas 
 

 

Matemática 
 

Reconhecimento de número no 
contexto social. 
Utilização de número na função de 
código para identificar  registros de 
identidades entre outros. 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até três 
ordens pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero). 
Quantificação de elementos de uma 
coleção: estimativas, contagem um a 
um, pareamento ou outros 
agrupamentos e comparação. 

 Reconhecer o uso de números no contexto social. 
 Utilizar números na função de código para identificar telefones, 
datas e dados pessoais. 
(EF02MA02) registrar o resultado  da contagem ou estimativa da 
quantidade  de objetos em coleções de até 1000 unidades, 
realizada por meio de diferentes estratégias; 
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de 2 conjuntos,por 
estimativa e/ou por correspondência (um a um,dois a dois entre 
outros),para indicar”tem mais”, “tem menos” ou “ tem a mesma 
quantidade”, indicando,quando for o caso,quantos amais e 
quantos a menos. 

 Livro Nosso livro de matemática - 
páginas 14 e 15; 
 

 
6ª 

3 aulas Língua Portuguesa 
 

Promover a importância da Leitura e 
da Escrita no mundo de hoje. Estimulá-
los a falar sobre: O que eles costumam 
ler e o que eles costumam escrever. 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos diversificados, rimas, 
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, 
comparações, relacionando-as com sensações e associações. 

Atividade do Livro Ápis - página 17; 
Atividade na folha. 



2 aulas 

 

 

 

 

 

 

Arte Música 

EF15AR13- Identificar e apreciar diversas formas e gêneros 
de expressão musical, tanto tradicionais quanto 
contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as 
funções da música em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana. ) Experimentar 
improvisações, composições e sonorização de histórias, 
entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, 
de modo individual, coletivo e colaborativo 

Assista ao vídeo do you tube , tem 
todas as orientações da aula. 

https://youtu.be/tM9CLyMZ4fE 

 

Recurssos 

 

Som , Internet ,Celular ,you tube 
,Livro,Tv,,Canetinha,giz,Lapis de cor , 
tinta,tesoura, cola . 

 


