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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

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

Semana 22 de 16 a 20 de agosto de 2021 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 Números 
Construção de fatos 
fundamentais da adição e da 
subtração 
Análise linguística/semiótica 
(Alfabetização) 
Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas 

Proposta de atividades de adição 
matemática e atividades de 
alfabetização através de materiais 
impressos  
  
Internet/WhatsApp Aula assíncrona 

Internet/WhatsApp/Youtube 
Leitura deleite: Chuva 
Autor: Mary e Eliardo França 
 

3ª 

5 aulas 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma) 
Imagens analíticas em textos 
 
 
 
 

(EF02LP20) Reconhecer a função de 
textos utilizados para apresentar 
informações coletadas em atividades de 
pesquisa (enquetes, pequenas 
entrevistas, registros de 
experimentações). 
 

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, páginas 50 e 51 
(celular, Whatsapp). 
Leitura deleite: Os três Porquinhos 
Autor: Alfredo Oliveira 
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Arte  Artes Visuais (EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, 
o imaginário 

FOLCLORE BRASILEIRO Assista 
ao vídeo do Youtube sobre o 
Folclore. 
https://youtu.be/clggstgevHo 
 ATIVIDADE- 1- Após assistir o 
vídeo acima, faça um desenho do 
personagem do Folclore que você 
mais gostou. 

4ª 

5 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 

Propriedades e usos dos 
materiais 
Prevenção de acidentes 
domésticos 
Comunidade e seus registros 
 
 
 
 
 
 
Brincadeiras e Jogos 

(EF02CI01) Identificar de que materiais 
(metais, madeira, vidro etc.) são feitos os 
objetos que fazem parte da vida 
cotidiana, como esses objetos são 
utilizados e com quais materiais eram 
produzidos no passado. 
(EF02HI01) Reconhecer espaços de 
sociabilidade e identificar os motivos que 
aproximam e separam as pessoas em 
diferentes grupos sociais ou de 
parentesco.  
(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. 

Recursos: Livro didático 
Interdisciplinar nas páginas 45 e 46 
(celular, WhatsApp). 
Leitura deleite: Maricota e as 
Formigas (página 1 a 13) 
Autor:Neila Brasil Bruno 
 
 
 
 
 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativos. 

5ª 

5 aulas 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma) 
Imagens analíticas em textos 
 
 

(EF02LP20) Reconhecer a função de 
textos utilizados para apresentar 
informações coletadas em atividades de 
pesquisa (enquetes, pequenas 
entrevistas, experimentações). 

Recursos: Livro didático de Língua 
Portuguesa, páginas 50 e 51 
(celular, Whatsapp). 
Leitura deleite: Os três Porquinhos 
Autor: Alfredo Oliveira 
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Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física  

Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
Brincadeiras e Jogos 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, 
o imaginário. 
 
 
 
 
(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. 

FOLCLORE BRASILEIRO Assista 
ao vídeo do Youtube sobre o 
Folclore. 
https://youtu.be/clggstgevHo 
 ATIVIDADE- 1- Após assistir o 
vídeo acima, faça um desenho do 
personagem do Folclore que você 
mais gostou. 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativos. 

6ª 

5 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês  
 
 
 
 
 
 

Números 
Construção de fatos 
fundamentais da adição e da 
subtração 
Análise linguística/semiótica 

(Alfabetização) 
Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
 
Food:rice, bean, pasta, egg, 
chicken, dessert, meat, fish, 
oil,french fries, ground beef, 
steak, soup, barbecue, salad, 
salt, sausage, sugar, roast 
chicken, etc. 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas. 
 
Leitura; - Escrita; - Oralidade; - Aprender 
alguns nomes de alimentos (foods) em 
inglês; - Fixar o conteúdo relacionado às 
figuras. 

Proposta de atividades de adição 
matemática e atividades de 
alfabetização através de materiais 
impressos  
 Internet/WhatsApp Aula assíncrona 
Internet/WhatsApp/Youtube 
Leitura deleite: O Artista 
Autor:Mary e Eliardo França 
Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português;  Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma; Atividade 
que desenvolva a criatividade e 
participação;  Internet (links de 
vídeos explicativos e áudios. 
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Avaliação da semana: A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades. 

 

 

 

 


