
Escola: Comendador Abdalla Chiedde

Professores:  titular- Danielle  - Arte Prof. Kátia
e Ed. Física Prof. Josemir

Turmas: 2º Ano A

semana: 19 a 23 de abril. Quantidade de aulas previstas: 30 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos



2ª

3 aulas de
língua
portuguesa

2 aulas de
matemática

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Geometria

Pontuação

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e
características

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto
final,
ponto de interrogação e ponto de
exclamação.

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera), relacionando-as com objetos
do mundo físico.

Sinais de pontuação

Livro didático.

Formas geométricas: círculos e
cilindros.

Livro didático.



3ª

2 Aulas de
artes

3 aulas de
língua
portuguesa

ARTE

Artes Visuais

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

ARTE
Arte indígena

Conhecimento do
alfabeto do português do
Brasil

ARTE
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.)

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

ARTE
Observar os padrões
indígenas e reproduzir.

Letra L em início de sílaba.

Livro didático.

4ª

4 aulas
Língua
Portuguesa

1 Aula de Inglês

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da
ortografia

(EF02LP05) Ler e escrever corretamente
palavras com marcas de nasalidade (til,
m, n).

Letra L.

Livro didático.



5ª

3 Aulas
interdisciplinar
geografia e
história

2 Aulas de
matemática

As formas de registrar as
experiências da
comunidade

Números

As fontes: relatos orais,
objetos, imagens (pinturas,
fotografias, vídeos),
músicas, escrita,
tecnologias digitais de
informação e comunicação
e inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais

Construção de fatos
fundamentais da adição e
da subtração.

(EF02HI09) Identificar objetos e
documentos pessoais que remetam
à própria experiência no
âmbito da família e/ou da
comunidade, discutindo as razões
pelas quais alguns objetos são
preservados e outros são
descartados.

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

Ligue as fotografias aos ao
objeto que representa

Livro didático.

Escreva dois números em cada
pétala das flores, que somados
ambos seja o valor que está no
miolo da flor

Livro didático.



6ª

2 Aulas de
educação física

2 Aulas de
matemática

1 Aula de
língua
portuguesa

Números

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Construção de fatos
fundamentais da adição
e
da subtração.

Conhecimento do
alfabeto do português
do Brasil

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

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

O resultado das somas é 10.

Livro didático.

Letra L.

Livro didático.



 Avaliação da semana: As atividades planejadas envolvem leituras para deleite, informação, vídeos, interpretação, estudo, pesquisas,
dentre outros.

 As atividades serão autoinstrucionais de forma que os alunos consigam realizar com o mínimo de auxílio da família.
 As correções, instruções e explicações serão feitas via WhatsApp quando necessário, por meio de vídeo, áudio ou ainda mensagem de

texto e/ou pelo aplicativo MEET.
 O roteiro de atividades será enviado para os alunos através das mídias sociais, Plataforma, WhatsApp, e-mail ou ainda para aqueles que

não têm acesso às mídias digitais, os materiais serão disponibilizados na unidade escolar para serem retirados pelos responsáveis.


