
 
E.M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora: Darci Sanches Peres Mozelli Turma: 2° Ano A 

Semana: 15/03/2021 à 18/03/2021 Quantidade de aulas previstas 20horas 

 
Dia da 

semana 
Duração 

Hora/aula 
 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúd

o 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª 

1 aula Inglês Review: colors 
 

 

  Aprender a pintar as 
cores e saber usar as 
cores conforme a 
instrução passada.  

 

 

Atividade de fixação do 
conteúdo. 

 
2 aulas 
 

Língua 
Portuguesa 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma); 
Escrita; 
compartilhada ou 
autônoma 
 
 

 
Lenga-Lenga”A casa do 
Seu Damião; 
 
Compreensão em 
leitura; 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
(EF02LP12) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, dentre 
outos 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; 
 
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia 
correta da palavras conhecidas ou com estruturas 
silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início 
de frases e em substantivos próprios, 
segmentação entre palavras, ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação.  

 Atividade 1-  Leitura feita pela 
professora do livro”Carona na 
Vassoura”  
Atividade2- Leituro do livro Ápis 
da Lenga-Lenga !A casa do seu 
Damião), página 36 e 37; 
Sugestão para fixação de 
conteúdo, 
vídeohttps://www.youtube.com
/watch?v=8ZkcR5anRYU 
Atividade3- Interpretação de 
texto: Responder as atividades 
das páginas 37,38 e 39  
Tirar fotos das atividades 
realizadas e enviar através do 
whatsapp da professora 

2 aulas Matemática 
Números Ordinais  

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números 
de até três ordens pela 
compreensão de 
características do 
sistema decimal (valor 
posicional e papel do 
zero). 
Compreender que os 

(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); 

Atividade 1- Sugestão de vídeo 
para fixação de 
conteúdo.Números ordinais 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_RxfN5QFdKg&t=67s; 
Atividade 2 – Ler e escrever no 
caderno os números ordinais; 
Atividade 3- Indicar ordem, 
posição que as formiguinhas 
ocupam. 

https://www.youtube.com/watch?v=_RxfN5QFdKg&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=_RxfN5QFdKg&t=67s


números possuem 
diferentes funções; 
ordenar, quantificar, 
identificar e medir 

Atividade 4- Brincadeira: 
Organize seus familiares em fila 
por ordem de tamanho do 
menor para o maior e veja quem 
é o primeiro da fila . 
Tire uma foto das atividades e 
envie no whatsapp da 
professora. 
 
 

 
3ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa  
 
 
 
 
Escrita 
 
 
 
Análise linguítica; 
 
 
 
 
Leitura/escuta 

 
Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Identificação e 
diferenciação sonora 
Som/letra; 
 
 
 
Conhecimento do 
alfabeto; 
Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto /acentuação; 
 
 
 
 
Compreesão da leitura 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera 
nos nomes das letras do alfabeto; 
 
(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas 
formas de imprensa e cursiva; 
 
 
 
(EF112LP17) Ler e compreender,em colaboração com 
os colegas e com ajuda do professor, enunciados de 
tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo, considerendo a situaão comunicativa e o 
tema/assunto do texto; 
 
 
 
 
 
(EF02LP26) Ler e compreender com certa autonomia, 
textos lierários de gêneros variados, desenvolvendo o 
gosto pela leitura; 

Atividade 1- Atividade impressa: 
Realizar novamente a leitura da 
Lenga-Lenga “A casa do seu 
Damião” para escrevrer em 
ordem os animais que 
apareceram; 
Atividade 2- Organizar em 
ordem alfabética o nome dos 
animais ; 
Atividade 3- Realizar leitura do 
livro Ápis, pag 40(Tecendo 
saberes) e fazer uma pesquisa 
na internet para discubrir mais 
curiosidade sobre o tatu, 
levando o aluno ter mais 
informações e depois conversar 
com seus familiares o que 
descrobriu; 
Atividade 4 – O aluno irá 
escolher uma estrofe da lenga-
lenga do livro Ápis para ler e 
gravar mandando para a 
professora; 
Atividade 5- Fazer a dobradura 
de um dos animais que retrata a 
lenga-lenga (cachorro) onde foi 
enviado um molde com 
explicações. 
Tire foto e envie no whatsapp 
da professora. 
 

 
2 aulas 

Matemática 
Resolução de 

Construção de fatos 
fundamentais da adição 

(EF002MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental e escrito; 

Atividade 1- Livro de 
Matemática página 20, o aluno 



 
 

problemas  
 
 
 

e subtração; 
 
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar); 
 
Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números  

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e 
de subtração, envolvendo números de até três ordens, 
com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
utilizando estratégias pessoais. 
 
(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); 
 

terá que usar estratégias 
próprias para res 
olver as operações de adição; 
Atividade 2- Livro de 
Matemática página 21, o aluno 
usará uma calculadora do 
celular para fazer leitura das 
operações de adição, fazendo 
seu registro depois. 
Tire foto da atividade realizada e  
envie através do whatsapp para 
a professora. 
 
 

 
4ª 
 
 
 
 

3 aulas Língua 
Portuguesa 
 
 
Oralidade 
 
Leitura 
 
 
Produção de 
Textos (escrita 
compartilhada e 
autônoma) 

 
Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato 
da fala; 
 
 
 
Edição de textos 
 
Decodificação/fluência 
de leitura 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos(paralinguísticos) observados na fala, como 
direção do olhar, riso gestos, movimentos da cabeça(de 
concondância ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz. 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequante, ler 
globalmente, por memorização. 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com oscolegas e com a ajuda do professor, 
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, 
manual ou digital; 

Atividade1- Leitura feita pela 
professora : Pepo o Cavalinho 
que nasceu do Coração. 
Atividade 2- Fazer a leitura do 
livro de português Ápis pagina 
41; 
Sugestão de vídeo para fixação 
de conteúdo 
https://www.youtube.com/watc
h?v=SyzoqdvfS24 Lenga-Lenga A 
velha a fiar. 
Atividade 3- Reconhecer as 
palavras da lenga-lenga A velha 
a fiar. 
Atividade 4- Produção de 
texto(com ajuda de seu familiar) 
continuar escrevendo no 
caderno a Lenga-Lenga”Minha 
Caixa”, a revisão da escrita 
poderá ser feita por seu familiar. 
Fazer uma apresentação para a 
família, filmar  
 
Tire foto da atividade realizada e 
envie atravás do whatsapp para  
professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzoqdvfS24
https://www.youtube.com/watch?v=SyzoqdvfS24


 
2 aulas 

 
Educação Física 

 
1 ao 2 ano 

 

Ginástica Geral 
 
Brincadeiras e jogos  

 
 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos básicos da ginástica 
e da ginástica geral. 
(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 múltiplas 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. 
(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. 

Através do ensino a distância;  
Prática 

Conforme vídeo e instruções 
enviadas pelo professor; 
Alongar, Aquecer e Vivenciar 
com a Família, amigos ou 
individualmente   

Teórica:    
Responder questões 
propostas 
Fixar os elementos teóricos na 
prática da atividade;  
Circuito Geométrico Primário 

 
5ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa 
 
Nossa Cidade 
(Ribeirão Pires) 
 
Escrita/comparti-
lhada e autônoma 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma 

 
Construção do sistema 
alfabético/convenções 
da escrita; 
 
 
Decodificação/ Fluência 
de leitura 

 

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia 
correta da palavras conhecidas ou com estruturas 
silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início 
de frases e em substantivos próprios, 
segmentação entre palavras, ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 
 
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por memorização. 
 
 

Atividade 1- Nossa 
Cidade:Ribeirão Pires. Sugestão 
de vídeo 
https://www.youtube.com/watc
h?v=vX-2py_m-EE&t=541s 
Conheça um pouco mais de 
nossa cidade; 
Atividade 2- Com ajuda de seus 
familiares escreva o nome dos 
Pontos Turísticos de Ribeirão;  
Atividade 3-  Escreva Qual 
pontos turísticos você conhece e 
o que você achou mais legal; 
Atividade 4- Vamos escutar o 
hino de Ribeirão  
Sugestão: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=DiuB2qQPxTc, depois de 
escutar o hino, ler a letra; 
Atividade 5- Circule e pinte de 
verde a Palavra Ribeirão Pires e 
quantas vezes ela aparece no 
hino. 
Atividade 6- Leia o hino e 
procure palavras que se iniciam 
com vogais e consoantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=vX-2py_m-EE&t=541s
https://www.youtube.com/watch?v=vX-2py_m-EE&t=541s
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc
https://www.youtube.com/watch?v=DiuB2qQPxTc


Tire foto da atividade realizada e 
envie  através do whatsapp para 
professora 
 

 
2 aulas 
 
 

Matemática 
Bandeira de 
Ribeirão Pires 
 
Geometria 
 
Grandezas e 
medidas 

     
Figuras geométricas 
planas 
(círculo,quadrado, 
retângulo e triângulo): 
reconhecimento e 
características; 
 
Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso 
do calendário, 
ordenação de datas  

 
(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras 
planas (círculo,quadrado, retângulo e triângulo), por 
meio de características comuns, em desenhos 
apresentados em diferentes disposições ou em sólidos 
geométricos. 
 
(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo 
entre duas  datas, como dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, para o planejamentos e 
organização de agenda. 

 Atividade 1-  Bandeira de 
Ribeirão Pires; observar e 
identificar suas cores; quais 
formas geométricas aparecem 
na bandeira; 
Atividade 2 Calendário do mês 
de Março; Observação para 
respoder perguntas; Tire foto 
das atividades e envie para 
whatsapp da professora. 
 

 
6ª 

  
Feriado 

 
feriado 
 
 

 
Feriado : Aniversário da Cidade 

 
Feriado 

Artes     

 

Avaliação da semana: Língua Portuguesa: Verificar e observar a produção de Escrita bem como a construção do Sistema alfabético e a Compreensão da 



Leitura dos alunos. 

Matemática: Vereficar e observar a construção de fatos fudamentais para adição , leitura, escrita e ordenação de números e as estratégias usadas pelos 

alunos. 

 

 


