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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

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

Semana 12: de 24 a 28 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 (compartilh
ada e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Através de um experimento 
científico da “Pedra 
caseira”, com a mistura de 
pedrinhas, areia, cola 
branca, um copo 
descartável transparente. 

(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 da “Pedra 
caseira”, com a mistura de pedrinhas, areia, cola 
branca, um copo descartável transparente. 
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 Gratidão do Suricato (pg.11 a 
20) Autor: Carolina Rodrigues. 

3ª 

 
5 aulas 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
/Matemática 
/Interdisciplinar 

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. 
 

Recursos: Livro didático de Língua Portuguesa, 
página 34 e 35 (celular, Whatsapp). 
Leitura deleite: Canta Passarinho 
Autor: Jane Prado 
 

4ª 

 
 
 
5 aulas 

Língua 
Portuguesa 
/Matemática 
/Interdisciplinar. 

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.). 

Recursos: Livro didático Interdisciplinar nas 
páginas 30 e 31 (celular, whatsapp). 
Leitura deleite: Todas as Coisas Bonitas e 
Brilhantes 
Autor: Cecil Frances Alexander 
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5ª 

 
 
 
 
5 aulas 
 

Língua 
Portuguesa 
/Matemática 
/Interdisciplinar 

Probabilidade e estatística 
Coleta, classificação e 
representação de dados 
em tabelas simples e de 
dupla entrada e em 
gráficos de colunas 

(EF02MA22) Comparar informações de 
pesquisas apresentadas por meio de 
tabelas de dupla entrada e em gráficos 
de colunas simples ou barras, para 
melhor compreender aspectos da 
realidade próxima. 

Recursos: Livro didático de matemática na 
página 29 e 30  
(Celular, whatsapp). 
Leitura deleite: A Nuvem que Gargalhava 
Colorido 
Autor: Prof. Dani Jovedi 

6ª 

 
2 aulas 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
1 aula 
 

 
Educação Física  
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
Inglês 

  
Brincadeira e jogos 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
- Toys: ball, ballon, boat, 
doll, ted bear, bike, car, 
kite, marble, memory 
game, play-doh, puppet, 
ruller skate, shuttlecock, 
ska-teboard, toy airplane, 
toy train, toy truck, vi-
deogame, yoyo, etc. 

(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 
capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - 
Aprender os nomes de alguns 
brinquedos em inglês; - Fixar o conteúdo 
relacionado às ilustrações. 

Exposições de vídeos e áudios explicativos das 
atividades, jogos com Material reciclável e 
alternativo. 
 
Artes Visuais: Artista Ivan Assista ao vídeo do 
youtube sobre o Artista Ivan Cruz 
https://youtu.be/LLRvo9Ovt2A ATIVIDADE 
Vamos fazer a releitura da obra “Telefone de 
lata”, de Ivan Cruz. 
 
- 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 (via 
WhatsApp); - 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. 

 

 

 

 


