
 
 

E.M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

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

Semana: 05/04/2021 a 09/04/2021 Quantidade de aulas previstas 25 horas 
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetivos do 
conhecimento/conteú- 

do 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 

2ª 
1 aula Inglês  

 

- ANIMALS 

 

- SABER FALAR, ESCREVER DE FORMA CORRETA OS 
NOMES DE VÁRIOS ANIMAIS; 
- SABER IDENFICAR QUAIS ANIMAIS SÃO DE CASA 
(PETS), FAZENDA E ZOOLÓGICO. 

- ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 
COM IMAGEM DA PALAVRA 
ESCRITA EM INGLÊS; 
- INTERNET (LINKS DE VIDEOS); 
- WHATSAPP COM AULAS ON 
LINE. 

  

2 aulas 
Língua 
Portuguesa 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autonôma) 

Oralidade 

Escrita 

compartilhada e 
autonôma; 

Compreensão da leitura 

Produção de texto oral 

Estratégias de leitura 

Forma de composição do 
texto 

 

Oralidade 
pública/intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula 

 

 

 

 

 
Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia; 

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia 
cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerada a situação 
comunicativa e o tema/assunto do textoe relacionando 
sua forma de organização à sua finalidade. 

 
(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao 
rítmo e à melodia. 

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

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

 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom d voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado. 

Atividade 1-Leitura deleite: O 
coelhinho que não era da 
Páscoa. 
Atividade de fixação de 

conteúdo; Sugestão de vídeo: 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=nS-yJupHhOc .Coelhinho 
Atividade 2- Leitura da letra da 
música Coelhinho, depois cantar 
para seus familiares. 
Atividade 3- Interpretação de 
texto, atividades que o aluno vai 
explorar o texto para responder 
demontrando entendimento do 
que foi lido, levando ao aluno a 
oportunidade de se expressar 
livremente. 
Atividade4- Jogo labirinto : leve 
o coelhinho até a cenoura. 

    

Conhecimento do 
alfabeto português do 
Brasil; 

 Dar devolutiva através de fotos, 
das atividades e enviar para a 
professora através do whatsapp. 

https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc
https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc


      

2 aulas Matemática 
 

 

 

 

 
Números 

Leitura, escrita, 
comparação   e 
ordenação de números 
de até três ordens pela 
compreensão  de 
características do 
sistema denumeração 
decimal(valornposicional 
e papel zero). 

 

Problemas envolvendo 
diferentes signifcados da 
adição e da subtração 
(juntar, 
acrescentar,separar, 
retirar) 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais 
(até a ordem de centenas) pela comreensão de 
características do sistema de numeração decimal(valor 
posicional e função do zero). 

 

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

Atividade 1- Os alunos irão 
completar a sequência numérica 
do 1 ao 100. 
Atividade2-Escritas matemáticas 
Escreva como se leem as 
escritas matemáticas; 
Atividade 3- Resover situações 
problemas; 

 

Dar a devolutiva através de foto 
das atividades realizadas e 
enviar atevés do whatsapp da 
professora. 

 

3ª 
3 aulas Língua 

Portuguesa, 
Integrada com 
interdisciplinar 
(História) 

 

Leitura, escuta 
(compartilhada e 
autônoma). 

 

Análise 
Linguística/semió- 
tica 
(Ortografização 

 

História(Comuni- 
Dade e seus 
registros. 

 
Construção do sistema 
alfabético e ortografia; 

 

 

 
Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil; 

 

 

 

 

 

 
A noção do “eu”e do 
“outro” comunidade, 
convivências e 
interações entre pessoas 

(EF02LP01) Ler palavras com precisão na decodificação, 
no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, 
por memorização. 

 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera 
nos nomes das letras do alfabeto. 

 

 

 

 

 

 
(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de 
objetos e documentos especiais como fontes de 
memórias e história nos âmbitos pessoal, familiar, 
escolar e comunitário. 

Atividade 1: Leitura deleite(A 
lebre e a tartaruga) Realizada 
pela professora. 

 

Atividade 2- Ler palavras em voz 
alta e identificar e escrever as 
palavras iniciadas com a letra C. 
De uma lista de alimentos 
saudáveis. 
Atividade 3- Escrever o nome de 
um alimento saudável que o 
aluno gosta. 
Atividade do livro 
interdisciplinar Quem sou eu? 
Nome e Sobrenome, páginas 10 
e 11; 
Atividade de fixação de 
conteúdo: sugestão de vídeo 
(Música “gente tem 
sobrenome”); 
Atividade: Ler em voz alta o 
nome dos amigos do 2ºano A e 
fazer         observações         para 



     responder as perguntas; 
Dar devolutiva através de foto 
das atividades realizadas e 
enviar através do whatsapp 
para professor. 

 

2 aulas 
Matemática 

 

 
Grandezas e 
medidas 

Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso 
do calendário, leitura de 
horas em relógios 
digitais e ordenação de 
datas. 

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo 
entre duas datas, como dia das da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, para planejamentos e 
organização de agenda. 

Atividade 1- Observar o 
calendário, para responder 
perguntas, aprendendo a uzá-lo 
e perceber a importância que 
ele tem na nossa vida 
diariamente. 
Dar devolutiva através de fotos 
das atividades realizadas e 
enviar através do whatsapp para 
a professora. 

 

4ª 
3 aulas Língua 

Portuguesa 
Integrada com 
interdisciplinar 
(História); 

 

 
Leitura, escuta 
(compartilhada e 
autônoma). 

 

 
História 
As formas de 
registrar as 
experiências da 
comunidade 

Conhecimento do 
alfabeto do português ; 

 

 
Decodificação/Fluência 
de Leitura. 

 

 

 

 

 

 
As fontes relatos orais, 
objetos, imagens 
(pinturas, fotografias, 
vídeos), músicas, escrita, 
tecnologia digitais de 
informações e 
comunicação e incrições 
nas paredes, ruas e 
espaços sociais 

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera 
nos nomes das letras do alfabeto. 

 

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

 

 

 

 

 
(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da 
comundade registradas em diferentes fontes. 

Atividade1-Leitura deleite “As 
famílias do Mundinho) Realizada 
pela professora. 

 

Atividade 2- Caça palavras: 
Procurar palavras destacadas 
que estavam na música 
estudada na segunda-feira 
“COELHINHO”. 
Atividade do livro 
interdosciplinar página 12 e 13 
Aprendendo com a família e As 
famílias têm muita história. 

 

Dar devolutiva através de fotos 
das atividades realizada e enviar 
através do whatsapp para 
professora. 



  

2 aulas 
Educação Física  

 

 

 
Ginástica Geral 

Brincadeiras e jogos 

 

 
(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; Futebol 
de Tampinhas 

 

5ª 
3 aulas Língua 

Portuguesa 
 

Análise 
Linguística/Semi- 
ótica 
(Alfabetização) 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autonôma); 

 

Análise 
Linguística/Semi- 
ótica 
(Alfabetização 

Compreensão em leitua 
 

 

 
Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacion 

 

 
Segmetação de 
palavras/Classificação de 
palavras por número de 
sílabas. 

(EF12LP17) Ler e comprreender, 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 situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 

 

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

Atividade 1- Leitura deleite( O 
coelho Joaquim). 

 

Atividade 2 – Tecendo 
Saberes,Fazer a leitura junto 
com seus familiares de 
Curiosidades sobre os coelhos, e 
assistir o vídeo sugerido 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=ONViQJDXMMg 
Depois de ler e ver o vídeo 
responder perguntas 
relacionadas as fontes 
ofericidas. 
Atividade 3- Complete o texto 
com palavras em destaque no 
quadro. 
Atividade 4- Escreva frase com 
as palavras do quadro da 
atividade anterior. 
Dar devolutiva através de fotos 
das atividades realizada e enviar 
através do whatsapp para 
professora. 

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


  

2 aulas 
Matemática 

 

 
Números 

Álgebra 

Leitura, escrita, 
comparação   e 
ordenação de números 
de até três ordens pela 
compreensão  de 
características do 
sistema denumeração 
decimal(valornposicional 
e papel zero). 

 

Construção de 
sequências repetitivas e 
de sequências recursivas 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até 
a ordem de centenas) pela comreensão de 
características do sistema de numeração decimal(valor 
posicional e função do zero). 

 

 
(EF02MA09) Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. 

 

Atividade 1- Ligar os números 
do 1 ao 114 e descobrir a 
imagens que vai aparecer, 
depois pintar. 

 

Atividade2- Para descobrir o 
nome da coelhinha, tera que 
achar onde está os números em 
ordem crescente. 
Jogo dos sete erros. O coelho. 
Dar devolutiva através de fotos 
das atividades realizada e enviar 
através do whatsapp para 
professora. 

 

6ª 
 
3 aulas 

 
Língua Portuguesa 

Desenvolver a 
memorização da forma 
gráfica das palavras para 
registrá-las respeitando as 
conveções da ortografia, 
bem como para manter a 
organização espacial 
solicitada. 
Construção do sistema 
Alfabético  e ortografia. 
 
 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização. 
 
EF02LP02) Segmentar palavras sílabas e remover e 
substituir sílabas inciais, mediais ou finais para criar novas 
palavras 

Atividade 1-  Os alunos irão ler 
novamente a música COELHINHO. 
A)Pintar os espaços entre as 
palavras 
B) Colocar números do lado direito 
de cada verso(cada linha) 
C) Recortar cada verso, e depois 
organizar novamente a música 
colando no caderno. 
Atividade 2 – Fazer um desenho 
sobre a música. 
Tire foto da atividade realizada e 
envie através do whatsapp  para 
professora. 

 

2 aulas Arte Música (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. 

Apreciação Musical Assista ao 
vídeo abaixo do you tube” 
Toquinho O Caderno ” 
https://youtu.be/7rQ3rnrZxnY 
TIVIDADE Faça um desenho bem 
bonito da Música” O Caderno”. 
Você pode desenhar tudo que 
você apreciar na música. 

 

Avaliação da semana: A avaliação será realizada de acordo com as devolutivas dos alunos, que estarão enviando fotos das atividades, áudios/vídeos e registros das 

atividades, pelo whatsapp da professora, onde serão analizadas para futuras intervenções. 

 

https://youtu.be/7rQ3rnrZxnY

