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Escola: E.M PROF ANTONIO LACERDA BACELLAR                                                                                                                                                                                             Semana: 20 

Professores: MONIQUE REIS Turmas: 2º ano A 

Semana de: 04/08/2021 Á 06/08/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

Linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

  
 
  2ª 

    
REPLANEJAMENTO 

 

    
   3ª 

    
 
REPLANEJAMENTO 

 

 

 
4ª 

5 aulas Português Pontuação (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

Realizar leitura  da fábula e 
realizar  troca de idéias com a 
família rereferente a moral da 
história. Em seguida marque o 
início de cada parágrafo. 
Realizar registro de sinais de 
pontuação e seus nomes de 
acordo com as instruções do livro. 

 
5ª 

3 aulas Português Pontuação 
 
Sinonímia e antonímia/ 
Morfologia/Pontuação 

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 
(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, 
determinando a diferença de sentido entre eles, e formar 
antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo 
acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 

Realizar leitura do exercício e 

pontuar as frases de acordo com 

as instruções. 

 Realizar o registro simples do seu 

entendimento á respeito de 

sinônimo e antônimo de acordo 

com as informações no livro.  



2 aulas  
 

Educação  
Física 

Dança (EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do 
Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana, 
valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas de origem. 

A criança irá escolher com a 
família como irão dançar em 
duplas ou em grupos. 

 
 
 
 
 
 
 

6ª 

3 aulas Português Sinonímia e antonímia/ 
Morfologia/Pontuação 

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, 
determinando a diferença de sentido entre eles, e formar 
antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo 
acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 

Realizar leitura dos exercícios e 

responder de acordo com seu 

entendimento de sinônimos e 

antônimos seguindo as instruções. 

Realizar o registro da família 

silábica da letra f. 

2 aulas  Artes 
Visuais 

 Contextos e 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. 
 

 Nessa atividade o aluno irá 

conhecer os trabalhos da artista 

brasileiro Alex Flemming. 

Finalizaremos a atividade com 

uma produção própria do aluno 

inspirado na obra tapete voador 

do artista. 

 Avaliação da semana: A avaliação será diagnóstica e processual, por meio de observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, dos grupos, 

das brincadeiras e interações entre elas no cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças (sondagens, 

relatórios, fotografias, vídeos, desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. 
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