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Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Professores: MONIQUE REIS Turmas: 2º ano A 

Semana de: 26/04/2021 Á 30/04/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 

 
2ª 

4 aulas Português Compreensão em leitura 
 

(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. 

Realizar leitura e produção de um 
pequeno texto. 

 1 aula  Inglês  Members of Family: 
Grandfather, Grandmother, 
Father, Mother, Brother, 
Sister, Uncle, Aunt, cousin. 

 Oralidade; 
 Escrita; 
 Leitura; 
 Saber falar, ler e escrever os nomes dos membros da família, 
em Inglês; 
 Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; 

 

 Atividades 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 on-line (via what’sapp); 
 Atividades que desenvolvam a criatividade 
e participação; 
 Internet (links de vídeos explicativos). 

 

 
3ª 

5 aulas Português Edição de textos (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte adequado, manual ou 
digital. 

 Realizar reflexão, comparação e reescrita 

de palavras. 

 Realizar identificação de letras e 

classificação de palavras no singular e 

plural. 

4ª 5 aulas Português Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
Conhecimento do 
alfabeto do português do 
Brasil 

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em 
posição átona em final de palavra). 
 

 
Realizar leitura, comparação e registro de 

palavras. 
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5ª 

3 aulas Matemática 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) 

(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. 

 Realizar registro, comparação e ordenação 

de números. 

 Realizar estimativas por meio de contagem 

de objetos. 

 

2 aulas 
Ed. Física 

Educação Física Esportes (EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas 
e das regras dos esportes de marca e de precisão para 
assegurar a integridade própria e as dos demais 
participantes. 
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes de marca 
e de precisão, identificando os elementos comuns a esses 
esportes. 

Desenvolver métodos de aplicabilidade nós 
educativos de basquetebol  
Possibilitar espacialidades e fundamentos 
de drible no basquetebol em multi 
membros . 
 Propiciar aos alunos controle de força de 
membros superiores com coordenações. 
  Gestos motores semelhantes aos de 
esportes de lançar bola ao solo.                                        

Os alunos irão realizar a gravação de um 
vídeo vivenciando regras dos principios e 
fundamentos de basquetebol. 

 
6ª 

 
 
 

 
 

3 aulas Matemática 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) 

(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). 

(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. 

 Realizar contagem e registro de números. 

 Realizar estimativas, comparação e 

ordenação de objetos. 

 
 



2 aulas Arte 
Música 

Contextos e práticas   (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas 
formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da música em diversos 
contextos de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

 

 Nessa atividade o aluno irá conhecer 
canções brasileiras promovendo a escuta e 
a ampliação do repertório musical . 
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Avaliação da semana: A avaliação será diagnóstica e processual, por meio de observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, dos grupos, das 
brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças (sondagens, relatórios, 
fotografias, vídeos, desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. 

 


