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 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Professores: Ricardo/Eduardo/Itamilias/Cleuza  Turma: 2º ano A - Tarde 

Semana4: de22 a 26 de março Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

Língua 
Portugue

sa 
5 aulas 

LP/Matem/Inter
disciplinar 

Leitura/escuta (compartilh
ada e autônoma) 

Compreensão em leitura. 
Através de um 

experimento científico na 
elaboração de um vulcão 

em erupção 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, 
pequenos 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 um experimento científico na construção 
de um vulcão em erupção. 
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 

5 aulas LP/Matem/Inter
disciplinar Análise 

linguística/Semiótica 
(Alfabetização)Forma de 
composição do texto 

(EF12LP07) Identificar e (re) produzir, em 
cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas e canções, rimas, aliterações, 
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao 
ritmo e à melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido. 

Recursos: Livro didático de Língua Portuguesa, 
página 18 e 19 (celular, WhatsApp). 
Leitura diária:  A Primavera da Lagarta, de Ruth 
Rocha 

4ª 
5 aulas LP/Matem/Inter

disciplinar 
Comunidade e seus 
registros 

(EF02HI05) Selecionar objetos e 
documentos pessoais e de grupos 

Recursos: Livro didático Interdisciplinar nas 
páginas 17 e 18 (celular, WhatsApp). 
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Formas de registrar e 
narrar histórias (marcos de 
memória materiais e 
imateriais) 

próximos ao seu convívio e compreender 
sua função, seu uso e seu significado. 
 

Leitura diária: Chapeuzinho Vermelho 
Em...Trânsito 

5ª 

5 aulas 
 

LP/Matem/Inter
disciplinar 

Números 
Construção de fatos 
fundamentais da adição e 
da subtração 

(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). 
 
(EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 

Recursos: Livro didático de matemática nas 
páginas 16 e 17 (celular, WhatsApp). 
Leitura diária: João e o Pé de Feijão 
De Joseph Jacobs 

6ª 

Educação 
física 

2 Aulas 
 

Arte 
2 Aulas 

 
Inglês 
1 Aula 

Educação 
Física 

 
Artes 

 
Inglês 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular Presentes 
no contexto Comunitário e 
regional 

 
Música 

 
- Review: - Colors: black, 
White, red, blue, yellow, 
green, gray, orange, pink, 
brown, purple. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias 
para resolver desafios de brincadeiras e 
jogos populares do contexto comunitário e 
regional, com base no reconhecimento das 
características dessas práticas. 
 
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovisual, e reconhecer a notação 
musical convencional. 
- Oralidade; - Escrita; - Saber reconhecer 
os nomes das “colors” em inglês; - Fixar o 
conteúdo relacionado às figuras; - Fixar 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e 
alternativos... 
 
Notas Musicais Assista ao vídeo abaixo sobre as 
notas musicais e orientações da aula. 
https://youtu.be/CNjg-BJTlhA 
Recursos: Lápis de cor, giz de cera, canetinhas, 
cola, tesoura, internet rádio, celular, caderno de 
desenho, Livro didático. 
 
- Atividades orais e ortográficas que simbolizem os 
cumprimentos básicos; - Atividades diversificadas 
da palavra escrita em inglês e traduzida para o 
português; - Exercícios de fixação do conteúdo 
para o enriquecimento do vocabulário do idioma 
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oralmente os nomes das “colors” (cores), 
em inglês. 

em sala online (via WhatsApp; - Atividade que 
desenvolva a criatividade e participação; - Internet 
(links de vídeos explicativos); 

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

 

 

 


