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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

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

Semana 13: de 31 de maio a 04 de Junho 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 da atividade sócio 
emocional, extrair alguns 
sentimentos do animal da 
história e fazer uma 
comparação com 
sentimentos humanos.  
 

(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 uma atividade sócio 
emocional e extrair alguns 
sentimentos do animal da história e 
fazer uma comparação com 
sentimentos humanos.  
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: O Gato Viu... 
Autor: Mary França 
 

3ª 

 
5 aulas 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Interdisciplinar 

Análise linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 
texto 

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

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, página 36 e 37 (celular, 
Whatsapp). 
Leitura deleite: A Pescaria 
Autor: Mary França 
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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. 

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 32 e 33 
(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: A Jacarezinha que 
Mordia 
Autor: Emília Nunez. 
 

5ª 
 
5 aulas 
 

Feriado de Corpus 
Christi 

 
 

 

6ª 
 
 
 

Emenda de feriado 
 
Emenda de feriado 
 

Emenda de feriado  

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

 

 

 

 


