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Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni  

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

Semana de 31 de maio a 04 de junho 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) 

 

Formação de leitor 

 
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a 

mediação do professor (leitura compartilhada), 

textos que circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as necessidades e 

interesses. 

  

 Nesta semana, vamos explorar nas 

atividades a conscientização sócio 

ambiental. Os alunos devem assistir o 

vídeo da atividade e ler o texto sobre a 

importância de se preservar o meio 

ambiente e o que fazer para deixá-lo 

mais saudável. Depois vão responder a 

duas perguntas de interpretação sobre 

o texto de atitudes para preservar o 

meio ambiente. E por último, vão 

escrever duas atitudes das citadas no 

texto que eles praticam em suas casas. 
 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 
 

Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada e autônoma) 

Compreensão em Leitura 

(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. 

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. 
 

 

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). 

 

Realizar a página 126 do livro 

didático. Ler, com a ajuda de um 

adulto, as instruções da página em 

questão e resolver os exercícios 1, 2 e 

3. Observe na atividade a explicação 

de ordem crescente e decrescente. 
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Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 
 

 

 

 

1 

Ed. Física Brincadeira – Ponte com 

tampinhas 

 

 

 

 

(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. 

 

1 fita durex, crepe ou objeto parecido, 

tampinhas e 2 cadeiras. 

 

 

3ª  

 

 

 

 

 

 

3 

Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada e autônoma) 

Compreensão em leitura (EF12LP08) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, manchetes 

e lides em notícias, álbum de fotos digital 

noticioso e notícias curtas para público infantil, 

dentre outros gêneros do campo jornalístico, 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

Os alunos devem realizar as páginas 

150 e 151 do livro didático 

interdisciplinar, para isso, vão ler, com 

ajuda de um adulto, as instruções da 

atividade que fala sobre a preservação 

da natureza e da água de nosso planeta. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora e 

livro didático. 

Português 

Leitura/escuta 

Compartilhada 

e autônoma 

Estratégias de Leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 

produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

Português 

Vida     e evolução. Seres vivos no ambiente 

Plantas 

(EF02CI05) Investigar a importância da água e 

da luz para a manutenção da vida de plantas em 

geral. 
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1 

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. 

Faça a página 128 do livro didático. 

Leia, com a ajuda de um adulto, as 

instruções para realizar a página em 

questão prestando muita atenção no 

caminho que cada tartaruga deve fazer. 
 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora e 

livro didático. 
 

 

1 

Inglês 

 

Review: 
- Fruits: apple, banana, 

blackberry, cherry, lemon, 

melon, papaya, pineapple, 

orange, watermelon, etc. 
 

  

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade;  
- Saber falar, ler e escrever os nomes de 

algumas frutas em inglês; 
- Fixar o conteúdo às figuras. 
  

 

- 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 on-line (via 

classroom); 
- Atividades que desenvolvam 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 

(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. 

 

 

 

Fazer as páginas 156 e 157 do livro 

didático de língua portuguesa. Na 

página 156, fazer, com ajuda de um 

adulto, a leitura do relato pessoal “sopa 

de baleia”. Na página 157, realize os 

exercícios de interpretação do texto da 

página anterior, caso surja alguma 

dúvida pergunte a sua professora. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

Português 

Leitura/escuta 

Compartilhada 

e autônoma 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas 

em textos. 
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Português 

Oralidade Formação do leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 

outros recursos gráficos. 

borracha, computador, impressora e 

livro didático. 
 

 

 

 

1 

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). 

 

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos 
de dois conjuntos, por estimativas e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, entre 
outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” 
ou “tem a mesma quantidade”, indicando, 
quando for o caso, quantos a mais e quantos a 
menos. 

Usando uma tabela como referência, os 

alunos irão observar o tempo de 

decomposição de alguns materiais e 

identificar qual o material que leva 

mais e menos tempo para se decompor. 

Observando a medida do tempo, 

semanas, meses e anos. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 
 

 

1 

Ed. Física Brincadeira – Amarrando o 

cadarço  (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. 

 

1 cartela de ovos e um cadarço. 

5ª 

 

FERIADO CORPUS CHRISTI 

 

 

6ª 

PONTO FACULTATIVO 

 

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. 

 


