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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

Professores: Ricardo  Turma: 2º ano A - Tarde 

Semana 17 de 28 de junho a 02 de julho Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
 
 
5 aulas 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc Leitura/escuta (compartilhada 
e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Experimento Científico 
Ilusão de ótica sobre a 
reflexão da luz sobre o objeto 
 

(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 uma ilusão de ótica sobre a 
reflexão da luz sobre o objeto. 
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: Lobo Mau 
Arrependido 
Autor: Wesley R. Dias 
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3ª 

 
5 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc Produção de textos  
 (escrita compartilhada e 
autônoma) 
Edição de textos. 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, 
em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, ilustrando, quando for 
o caso, em suporte adequado, manual ou 
digital. 

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, página 40 e 41 (celular, 
WhatsApp). 
Leitura deleite: A Ovelha Rosa da 
Dona Rosa 
Autor: Donaldo Buchwetz  
 

4ª 

 
 
 
5 aulas 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. Formas de representação e 
pensamento espacial 
Localização, orientação e 
representação espacial  

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares 
de vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e 
fotografias (visão oblíqua). 

Recursos: Livro didático 
Interdisciplinar na página 38 (celular, 
WhatsApp). 
Leitura deleite: A Borboleta Azul 
Autor: Lenira Almeida Heck 
 

5ª 

 
 
 
 
5 aulas 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 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). 
 

Recursos: Livro didático de 
Matemática nas páginas 34 e 35 
(celular, WhatsApp). 
Leitura deleite: O Rato do Campo e 
o Rato da Cidade 
Autor:Esopo - Adaptado por Silvia 
Moral 
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6ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantão de dúvidas 
com os professores 

 
 

 Atendimento individual 

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

 

 

 

 


