
 
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA

Professores: Ricardo Eduardo /Itamílias /Cleuza  

Semana de: 15 a 19 de Março 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo

2ª 

 
05 aulas 
 
 
 
 

 
Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

 
Leitura/escuta (compartilhad
a e autônoma) 
Compreensão em leitura.
Através de um
emocional com dois pontos 
de vistas sobre pessimismo 
e otimismo. 
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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Turma: 2º ano A 

Quantidade de aulas previstas: 25

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades 

(compartilhad

Compreensão em leitura. 
Através de um sócio 
emocional com dois pontos 

sobre pessimismo 

 
(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor 
enunciado de tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades. 
Pequenos relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, entre outros 
gêneros do campo investigativo, considerando
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

 
 
 

 

Turma: 2º ano A - Tarde 

Quantidade de aulas previstas: 25 

Estratégias e Recursos 

em colaboração 
do professor 

, diagramas, 

equenos relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, entre outros 
gêneros do campo investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
Propor uma atividade sócia 
emocional com uma situação e dois 
pontos de vista sobre pessimismo e 
otimismo. 
Internet/Whatsapp Aula assíncrona 
Aplicação sondagem diagnóstica por 
vídeo chamada em WhatsApp 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos da atividade.  
Internet/WhatsApp/Youtube 
Leitura diária: O Nome da Gente 
Autoras: Najra Passoni e Parahuari 
Branco 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

3ª 

 
 
 
05 aulas 
 
 
 
 
 
 

 
Língua 
Portuguesa 
Matemática 
/Interdisciplinar 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma)
Compreensão em leitura

4ª 

 
 
 
05 aulas 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Matéria e 
Propriedades e usos dos 
materiais.                
Prevenção de acidentes 
domésticos. 

5ª 

 
 
 
 
05 aulas 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

 
Números 
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) 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
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e autônoma)            
em leitura 

 
(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor ou já 
com certa autonomia, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
(digitais ou impressos), 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. 

 energia 
Propriedades e usos dos 

               
Prevenção de acidentes 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, 
madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem 
parte da vida cotidiana, como esses objetos são 
utilizados e com quais materiais eram produzidos 
no passado.. 
 

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

numeração decimal 
(valor posicional e papel do 

 
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de 
estratégias diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado da 
contagem desses objetos (até 1000 unidades). 
 
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de 
dois 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 a mais e quantos a menos. 

 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor ou já 
com certa autonomia, listas, agendas, calendários, 
avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
(digitais ou impressos), 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 

 
Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, página 16 e 17 (celular 
Whatsapp). 
Leitura diária:  Camila e a volta às 
Aulas, de Nancy Delvalx 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, 
madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem 
parte da vida cotidiana, como esses objetos são 
utilizados e com quais materiais eram produzidos 

Recursos: Livro didático 
Interdisciplinar nas páginas 15 e 16 
(celular, whatsapp). 
Leitura diária: O joelho Juvenal, de 
Ziraldo  

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de 
estratégias diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado da 

quantidades de objetos de 
dois 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 

Recursos: Livro didático de 
matemática na páginas 15 (celular, 
whatsapp). 
Leitura diária: Nosso Amigo 
Ventinho, de Ruth Rocha 



 
 

 

6ª 

 
FERIADO 

 
 

 
FERIADO 

 
 

 
 

FERIADO
 
 
 

Avaliação da semana: A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades.
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FERIADO 
 

FERIADO 
 
 

A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades.

 

 
FERIADO 

 
 

A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades. 


