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Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni  

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

Semana de 21 a 25 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) 

Protocolos de leitura 

 
(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de cima 

para baixo da página. 

Nessa semana vamos aprender sobre a 

sílaba complexa “LH” e os animais. 
Na atividade de hoje, os alunos devem 

ler, com ajuda de um adulto, o texto o 

“O Filhinho da Coelha” e copiar no 

quadro ao lado as palavras com “LH” e 
por último vão responder a pergunta 

dizendo quantas palavras eles 

copiaram. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

 

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. 

Português 

 
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). 

 

 
 

1 

Matemática 

Números 

 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação de 

números de até três ordens 

pela compreensão de 
características do sistema 

de numeração decimal 

(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). 

Os alunos devem observar as imagens 
do lobo e do coelho e contar quantas 

patas cada um tem, depois responder 

as perguntas; por último vão observar 
a imagem com 3 lobos e responder 

quantas patas tem os 3 lobos juntos. 
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 (valor posicional e papel do 

zero) 

 
Problemas envolvendo 

adição de parcelas iguais 

(multiplicação) 

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de 

adição de parcelas iguais por meio de estratégias 

e formas de registro pessoais, utilizando ou não 
suporte de imagens e/ou material manipulável. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora. 

 

 
 

1 

Ed. Física  

Brincadeira: Corrida do 

canguru (brincadeira 

adaptada corrida do saco). 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar 

diferentes brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e respeitando as 

diferenças individuais de desempenho dos 

colegas. 

Respeitar as regras  

 

Materiais: Bexigas, bicho de pelúcia, 

travesseiro ou almofada e objetos para 
fazer de obstáculos. 

3ª  

 

 

 
 

 

 

3 

Português 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização). 

Segmentação de palavras/ 

Classificação de palavras 
por número de sílabas. 

(EF02LP08) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos. 

Os alunos vão aprender sobre o 

encontro consonantal “LH”. e para isso 
vão ler, com ajuda de um adulto, as 

instruções da atividade e resolver os 

exercícios 1, 2 e 3 das páginas 126 e 
127. 

 

 

 
 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 
Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada e autônoma) 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão 

na decodificação, no caso de palavras de uso 

frequentemente, ler globalmente, por 
memorização. 

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. 
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1 

Matemática 
 

Álgebra 

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas 

Identificação de 

regularidade de sequências 

e determinação de 
elementos ausentes na 
sequência. 

(EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a 

partir de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes 

em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras. 

Os alunos devem ler, com ajuda de um 

adulto, o exercício e completar a tabela 

da sequência numérica e depois dizer 
se está em ordem crescente ou 

decrescente. Por último, eles devem no 

exercício 3 completar a sequência em 
ordem decrescente. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 
Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

 
1 

Inglês 

 

- Days of the week: 

Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday. 

 

- Leitura: 

- Escrita; 

- Oralidade; 
- Aprender os nomes dos dias da semana em 

inglês; 

- Associar o conteúdo ao seu cotidiano. 

 

- Atividades diversificadas da palavra 

escrita em inglês e traduzida para o 
português; 

- Exercícios de fixação para enriquecer 

o vocabulário do idioma em aula 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 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 
 

Segmentação de palavras/ 

Classificação de palavras 
por número de sílabas 

(EF02LP08) Segmentar corretamente as 
palavras ao escrever frases e textos. 

 
 

Vamos continuar o aprendizado da 

sílaba “LH,” e para isso os alunos vão 

ler as instruções da atividade e resolver 
o exercício 4 da página 127 que 

termina na 128, ainda na atividade 

proposta vão ler as palavras do 
exercício 2, fazer a separação silábica 

e fazer um desenho de uma das 

palavras. Voltando ao livro didático de 

língua portuguesa, os alunos devem ler 
o poema “O Embrulho do Getúlio” 

prestando bem atenção nas palavras 

com “LH” e todos que puderem devem 

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. 
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Português 

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma) 
 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão 

na decodificação, no caso de palavras de uso 

frequentemente, ler globalmente, por 

memorização. 

gravar um áudio lendo as palavras com 

“LH” que aparecem no poema. 

 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora. 

 

 

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. 

Farão as atividades da página 25 do 

Livro didático de Matemática, usando 

um ponto de referência e nomes de 

cada ponto de deslocamento. 
Compreendendo sobre noção espacial 

e de direção, trabalhando com números 

ordinais. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 
1 

Ed. Física Brincadeira: Jogo das 

argolas. (EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar 

diferentes brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e respeitando as 

diferenças individuais de desempenho dos 

colegas. 

 

Respeitar as regras  
 

Materiais: 3 a 6 garrafas plásticas com 

água, papel para confecção das 
argolas. 

5ª 

 

 

3 

Português  

Ciências 

Vida e evolução 

Seres vivos no ambiente  

Plantas 

(EF02CI04) Descrever características de plantas 

e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, 

local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em 
que eles vivem. 

Serão feitas as atividades da página 

135 e 136 do Livro didático 

Interdisciplinar, através da imagem os 
alunos irão identificar os seres vivos e 

não vivos. Correlacionando com os 

seres do seu entorno, para 
contextualizar o conceito trabalhado na 

atividade e formação de palavras ao 

escrever esses seres. 

 
Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

Português 
Escrita autônoma e 
compartilhada 

Escrita autônoma 

 

(EF02LP03) Planejar e produzir, com certa 

autonomia, pequenos registros de observação de 

resultados de pesquisa, coerentes com um tema 

investigado. 
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Português 

Análise linguística/semiótica 
(Alfabetização) 

Conhecimento das diversas 

grafias do 
alfabeto/Acentuação 

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

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 
1 

Matemática 

Álgebra 
Identificação de 

regularidade de sequências 

e determinação de 

elementos ausentes na 

sequência. 

 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes 

em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 

figuras. 

Na página 30 do Livro didático de 

Matemática, os alunos farão a 
atividade para completar a sequência 

de figuras, para que percebam a 

ausência de símbolos e qual utilizar. 
Compreendendo também cálculo 

mental, através da sequência e criar a 

própria sequência. 

Recursos: Internet, Google Classroom, 
Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 

1 

Arte Formação do leitor 

literário / leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos 

Conhecer as obras denominadas 

“tapetes voadores”, do artista Alex 

Flemming, de origem brasileira; 

desenhar preenchendo os 

helicópteros  de maneira 

significativa 

6ª 

 

 
2 

Português 

Geografia 

Conexões e escalas 

Experiência da comunidade 

no tempo e no espaço. 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 

diferenças nos hábitos, nas relações com a 
natureza e no modo de viver de pessoas em 

diferentes lugares. 

Livro didático Interdisciplinar, página 

152 e 153, com ajuda de um adulto 
irão ler um texto sobre “Animais 

ameaçados de extinção” no Brasil. 

Responder perguntas relacionadas ao 
texto lido, com isso estimular a 

conscientização sobre o cuidado com a 

natureza e o meio que vivemos.  
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 
livro didático. 

Português 

Leitura/escuta 

Compartilhada e autônoma 

Estratégia de leitura. (EF15LP03) Localizar informações explícitas 

em textos. 
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2 

Matemática 

Grandezas e medidas 

Medidas de tempo: 

intervalo de tempo, uso do 

calendário, leitura de horas 
em relógios digitais e 

ordenação de datas. 

(EF02MA19) Indicar a duração de intervalos de 

tempo entre duas datas, como dias da semana e 

meses do ano, utilizando calendário, para 

planejamentos e organização de agenda. 

No Livro didático de Matemática, 

página 44, os alunos farão atividades 

sobre calendário, sistematizando dias 

da semana, mês, noção de tempo 
(ontem, hoje e amanhã) e quais dias 

vão na escola. Usando um calendário 

como referência. 
Após, farão atividade de somar 

quantos dias faltam para determinado 

evento chegar, fazendo conta de 

adição. 
 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 
borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

Matemática 

 Números 

 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 
adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, 

separar, retirar). 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de 

adição e de subtração, envolvendo números de 
até três ordens, com os significados de juntar, 

acrescentar, separar, retirar, utilizando 

estratégias pessoais. 

 

 
1 

Arte Formação do leitor 

literário / leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos 

Conhecer as obras denominadas 

“tapetes voadores”, do artista Alex 

Flemming, de origem brasileira; 

desenhar preenchendo os 

helicópteros  de maneira 

significativa 

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. 

 


