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Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni  

Professores: Débora/ Stella/Edinho/Cleuza/Andréa Turmas: 2º Anos A/B 

Semana de 03 a 07 de maio de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 
 

 
Duração 

hora/aula  

Disciplina  

Práticas de linguagem/área  
Objetos de 

conhecimento/conteúdo  
Habilidades  Estratégias e Recursos  

2ª  

 

 

 
 

3 

Português 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e autônoma) 

 

Compreensão em leitura 

(EF02LP12) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, dentre 

outros 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. 
 Nesta semana, vamos trabalhar receita 

culinária. Primeiro, os alunos devem 
ler, com a ajuda de um adulto, as 

definições de receita, ingredientes e 

modo de preparo e depois responder o 

exercício 1, letra A e letra B, pergunto 
quantas partes tem uma receita e 

quantas letras tem a palavra 

ingredientes. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

 

Português 

Matemática 
Números 

 

 

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). 

Português 

Matemática 
Números 

 

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). 

 

 
 

1 

Matemática 

Números 

Construção de fatos 

fundamentais da adição e 
da subtração. 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição 

e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 

Em matemática, eles devem observar e 

resolver as adições de figuras de bolos, 

completando com os números nos 

espaços indicados. 
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Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

 

 
 

 

1 

Ed. Física  

 

Brincadeira – Equilibrista 

na corda  

 

 

(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. 

 

Respeitar as regras. 

Materiais: 

 Linha feita com durex colorido (pode 

usar uma corda, bastão ou cadarço de 
tênis) 

Copos ou garrafas plásticas 

Tampinhas. 

 

3ª  

 

 

 
 

 

 
3 

Português 

Análise linguística/ 

Semiótica (Alfabetização) 

 

 

 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em todas as 
sílabas. 

No primeiro exercício, eles devem 

responder se gostam de bolo e qual é o 
sabor preferido deles. Já no segundo 

exercício vão ler com a ajuda de um 

adulto a receita do bolo de fubá, 
prestando atenção no que foi explicado 

na aula anterior. No último exercício, 

devem copiar palavras que comecem 

com a letra F. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

 

Português 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em 
bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, 

receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou 

impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros. 
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Português 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 

(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). 

 

 
1 

Matemática 

Grandezas e Medidas 

Medida de capacidade e de 

massa: unidades de medida 

não convencionais e 
convencionais (litro, 

mililitro, cm3, grama e 

quilograma). 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar 
capacidade e massa, utilizando estratégias 

pessoais e unidades de medida não padronizadas 

ou padronizadas (litro, mililitro, grama e 

quilograma). 

Em matemática, devem reler a lista dos 

ingredientes do exercício e preencher a 
tabela das quantidades de ingredientes 

que se pede na receita observando o 

exemplo. 

 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

 

1 

Inglês 

 

- School objects: Pen, 
pencil, colored pencil, 

pencil case, schoolbag, 

blackboard, eraser, 
sharpener, glue, etc. 

 

- Oralidade; 

- Leitura; 

- Escrita; 

- Saber ler, escrever e falar os nomes dos 
materiais escolares em inglês; 

- Fixar oralmente os conteúdos e relacioná-los 

às figuras. 
 

 

- Atividades diversificadas com a 

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 

classroom); 
- Atividades que estimulem a 

criatividade e a participação; 

- Internet (Links de vídeos 
explicativos, músicas e atividades 

extraídas da mesma). 

4ª  

 

 
3 

Português 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma) 

 Compreensão em leitura 

 

(EF12LP04) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, listas, 

agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem (digitais ou impressos), 
dentre outros 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. 

 

 
 

 

Os alunos devem observar e ler, com a 
ajuda de um adulto, o diagrama 

explicativo da origem do fubá, 

respondendo a uma pergunta de 

interpretação e por fim, vão fazer uma 
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Português 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em todas as 

sílabas. 

lista temática com os ingredientes da 

receita estudada. Depois farão junto 

com a família a receita disponível na 
atividade de terça feira: bolo de fubá 

(enviar uma foto do bolo pronto). 

 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 
 

 

Português 
Oralidade 

Produção de texto oral 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, recados, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, que possam ser 

repassados oralmente por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

1 

Matemática 

Números 

Problemas envolvendo 

adição de parcelas iguais 

(multiplicação). 

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de 

adição de parcelas iguais e formas de registros 

pessoais, utilizando ou não suporte de imagens 
e/ou material manipulável. 

 

Com suporte de imagem, os alunos 

irão desenhar a quantidade de colheres 

para cada pacote solicitado. A 

habilidade introduz as primeiras ideias 
relacionadas à multiplicação com foco 

na compreensão entre a adição e 

multiplicação. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

 

 

1 

Ed. Física Brincadeira – Sacolas 

flutuantes. (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. 

 

Respeitar as regras 

Materiais: 

 3 sacolas plásticas. 

 

5ª 

 

 
3 

Português  

Linguagens 

Construção do sistema 

alfabético/Convenções de 

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia 

correta de palavras conhecidas ou com 
estruturas silábicas já dominadas, letras 

O aluno, junto com a sua família, irá 

escrever uma receita que mais gostam, 
trabalhando a memória afetiva. 
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Escrita (compartilhada e 
autônoma). 

escrita. maiúsculas em início de frases e em 

substantivos próprios, segmentação entre as 

palavras, ponto final, ponto de interrogação e 
ponto de exclamação. 

Compreendendo o formato de receita: 

ingredientes, modo de fazer, 

quantidades e instrumentos de medida. 
Com isso, irão progredir na 

identificação das letras gradualmente, 

até que a produção de escritas se torne 
mais autônomas. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 
Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

Português 
 Linguagens 

Análise linguística/semiótica 
(Alfabetização). 

Conhecimento do alfabeto 

do português do Brasil. 

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

 

Português 

Linguagens 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma). 

Formação do leitor literário 

 

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 

 

 
 

1 

Matemática 

Números 

Composição e 

decomposição de números 

naturais (até 1000) 

 

 

(EF02MA04) Compor e decompor números 

naturais de até três ordens, com suporte de 
material manipulável, por meio de diferentes 

adições. 

A atividade propõe que o aluno 
decomponha através da adição. Os 

números dados serão do 11 ao 19, em 

uma sequência crescente.  
Com isso irão conhecer que há 

diferentes formas de decompor um 

número por adição, desenvolvendo 

estratégias de cálculo e compreender o 
sistema de numeração decimal.  

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 
Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

 
1 

Arte Elementos da linguagem 
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.) 

Formas geométricas: 

Criar desenhos usando as formas 

geométricas mostradas na atividade. 

6ª 

 
 

2 

Português 

Ciências da Natureza 

Matéria e energia. 

Propriedades e usos dos 

materiais.  

Prevenção de acidentes 

domésticos. 

 

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à 
prevenção de acidentes domésticos (objetos 

cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos 

de limpeza, medicamentos etc.). 

Através de um texto informativo e 
figuras, será orientado sobre acidentes 

domésticos e a importância da 

supervisão de um adulto para algumas 
tarefas na cozinha. Depois farão uma 

atividade para pintar a quantidade de 
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 sílabas correspondente e fazer a 

separação silábica. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 
Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

Português 

Linguagens 

Análise linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e 

remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou 

finais para criar novas palavras. 

 
 

 

 
2 

Matemática 

Geometria 

 

Localização e 

movimentação de pessoas e 

objetos no espaço, segundo 
pontos de referência, e 

indicação de mudanças de 

direção e sentido.  

 

 

(EF02MA12) Identificar e registrar, em 
linguagem verbal ou não verbal, a localização e 

os deslocamentos de pessoas e de objetos no 

espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e 

de sentido.  

 

Será apresentado uma planta simples 
dos cômodos de uma casa. Depois será 

dado coordenadas para que o aluno 

direcione através de seta, com o lápis 
de cor. 

 

 
 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

Matemática 

Geometria  

 

Esboço de roteiros e de 

plantas simples. 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou 

plantas de ambientes familiares, assinalando 

entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

 
 

1 

Arte Materialidades 
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos 

e técnicas convencionais e não convencionais. 

Formas geométricas: 

Criar desenhos usando as formas 

geométricas mostradas na atividade. 

 

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a consistência das suas 

reflexões, além do comprometimento das devolutivas na sala virtual. 

 


