
  
  
  

Escola:   E.M   PROF   ANTONIO   LACERDA   BACELLAR   

Professores:   MONIQUE   REIS   Turmas:   2º   ano   A   

Semana   de:   15/03/2021   á   18/03/2021   Quan�dade   de   aulas   previstas:   20   aulas   

  

  Duração   
hora/aula   

Disciplina   
Prá�cas   de   

linguagem/área   

Objetos   de  
conhecimento/conteúdo   Habilidades   Estratégias   e   Recursos   

2ª   

3   aulas   
  

1   aula   
  
  
  
  

Português   
  

Matemá�ca   
  
  
  
  
  

Conhecimento   das   diversas   grafias   
do   alfabeto.   
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)   

(EF02LP07)   Escrever   palavras,   frases,   textos   
curtos   nas   formas   imprensa   e   cursiva.   
(EF02MA02)   Fazer   es�ma�vas   por   meio   de   
estratégias   diversas   a   respeito   da   quan�dade   
de   objetos   de   coleções   e   registrar   o   resultado   
da   contagem   desses   objetos   (até   1000   
unidades).   

  

  Registro   da   quan�dade   e   nome   dos   dias   
da   semana.   

1   Aula     Inglês   Gree�ngs:   Good   A�ernoon.   -   Aprender   a   falar   e   escrever   os   “Gree�ngs”,   
saber   como   usá-los;   
-   Aprender   a   diferenciar   o   Good   Evening   do   
Good   Nigth;   
-   Saber   iden�ficar   as   palavras   aprendidas   em   
inglês   e   associá-las   ao   seu   idioma   materno.   

  

A�vidades   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)   
  A�vidade   que   desenvolva   a   cria�vidade   e   
par�cipação;   
  Internet   (links   de   vídeos   explica�vos)   

3ª   

4   aulas   
  
  

1   aula   

Português   
  
  

Matemá�ca   

Escrita   compar�lhada   e   
autônoma.   
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)   

(EF01LP09)   Comparar   palavras   iden�ficando   
semelhanças   e   diferenças   entre   sons   e   sílabas   
iniciais.   
(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).   

Registro   e   iden�ficação   dos   dias   dos   
meses   do   ano.   



  
  

  

4ª   

2   aulas   
  
  

3   aulas     
  
  
  
  

Português   
  
  

Matemá�ca   
  
  

Escrita   autônoma   
  

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)   

(EF02LP23)   Planejar   e   produzir,   com   certa   
autonomia,   pequenos   registros   de   observação   
de   resultados   de   pesquisa,   coerentes   com   um   
tema   inves�gado.   
(EF02MA03)   Comparar   quan�dades   de   
objetos   de   dois   conjuntos,   por   es�ma�va   e/ou   
por   correspondência   (um   a   um,   dois   a   dois,   
entre   outros),   para   indicar   “tem   mais”,   “tem   
menos”   ou   “tem   a   mesma   quan�dade”,   
indicando,   quando   for   o   caso,   quantos   a   mais   
e   quantos   a   menos.   

Registro   de   nomes   e   datas   de   nascimento.   
  
  

Iden�ficação   e   cálculo   de   aniversário.   

5ª   

3   aulas   
  

Português   Iden�ficação   de   regularidade   de   
sequências   e   determinação   de  
elementos   ausentes   na   sequência   

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

Iden�ficar   e   sequenciar   letras   do   alfabeto.   

2   aulas   Educação   �sica   Brincadeiras   e   jogos   (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  múl�plas        
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.   

Os   alunos   irão   individualmente   realizar,   
conforme   comanda   do   professor   
brincadeiras   cantadas   e   jogos   de   
capacidades   �sicas.   

  

6ª   FERIADO   ANIVERSÁRIO   RIBEIRÃO   PIRES   

Avaliação   da   semana:   Será   de   acordo   com   a   par�cipação   do   aluno   no   desenvolvimento   e   resolução   das   a�vidades   baseadas   nas   normas   da   BNCC.   


