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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Professores: Ricardo / Eduardo/Itamilias/Cleuza Turma: 2º ano A - Tarde 

Semana 10:de: 10 a 14 de maio Quantidade de aulas previstas: 25 
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
5 aulas 
 
 
 
 

 
 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Leitura/escuta (compartilhada 
e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Através de experimento 
científico com um saco 
plástico transparente cheio 
d'água que não vaza. 

(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. 

Propor um experimento científico 
com um saco furado que não vaza. 
Internet/Whatsapp Aula assíncrona 
Aplicação sondagem diagnóstica 
por vídeo chamada em WhatsApp 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos da atividade.  
Internet/WhatsApp/ Youtube 
Leitura deleite: A Arca de Noé 
Autor: Ruth Rocha.  

3ª 

 
5 aulas 
 
 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

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). (EF02LP07) Escrever palavras, 
frases, textos curtos nas formas imprensa 
e cursiva. 

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, página 30 e 31 (celular, 
Whatsapp). 
Leitura deleite: A Menina que Não 
Gostava de Fruta 
Autor: Ruth Rocha 
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Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 
Acentuação 

4ª 
 
5 aulas 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Comunidade e seus 
registros  
O tempo como medida 
 

(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida cotidiana, 
usando noções relacionadas ao tempo 
(antes, durante, ao mesmo tempo e 
depois).  

Recursos: Livro didático 
Interdisciplinar nas páginas 26 e 27 
(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: O Reizinho Mandão 
(páginas 1 a 18) 
Autor: Ruth Rocha 
  

5ª 

 
 
5 aulas 
 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

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. 

Recursos: Livro didático de 
matemática nas páginas 26 e 27 
(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: O Reizinho Mandão 
(páginas 19 a 36) 
Autor: Ruth Rocha 
  

6ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
2aulas  
 
 
 

Educação Física 
 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 

Brincadeira e jogos 
 
 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
 

(EF12EF03) Planejar e utilizar 
estratégias para resolver desafios de 
brincadeiras e jogos populares do 
contexto comunitário e regional, com 
base no conhecimento das 
características dessas práticas. 
 
(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o imaginário, a 

Exposições de vídeos e áudio 
explicativos das atividades, 
jogos. Material reciclável e 
alternativo 
Artes Visuais: Artista Giuseppe 
Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo 
foi um pintor italiano mais 
conhecido por criar cabeças de 
retratos imaginativos feitas 
inteiramente de objetos como 
frutas, vegetais, flores, peixes e 
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1 Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Inglês 

 
 
 
 
Review: - Numbers 1 to 10. 

capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - Saber 
ler, escrever e falar os números de 1 a 
10 em inglês; - Fixar oralmente os 
conteúdos e relacioná-los às figuras. 

livros. Essas obras formam uma 
categoria distinta de suas outras 
produções. Assista ao vídeo do 
Youtube “Quintal da Cultura - 
Arcimboldo“ 
https://youtu.be/IRAcD505b68  
ATIVIDADE Inspirado no artista 
vamos desenhar todas as frutas 
que você lembrar. (Quem quiser 
pode fazer recorte e colagem das 
frutas), ou até mesmo imprimir, 
pintar, recortar e colar. 
- 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 
online; - Atividade que desenvolva 
a criatividade e participação; - 
Internet (links de vídeos 
explicativos e áudios); 

Avaliação da semana: A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades. 

 

 

 


