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Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni  

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

Semana de 30 de agosto a 03 de setembro 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 

 

Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de 

textos que circulam em campos da vida social 

dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias 

impressa, de massa e digital, reconhecendo para 

que foram produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 
No Livro didático de Língua 

Portuguesa, irá trabalhar o gênero 

fábula com os alunos. Na página 7- 

farão a leitura da fábula: O corvo e a 

raposa.  Na página 71 e 72 farão a 

interpretação do texto lido. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

Português 
Leitura/escuta 

compartilhada e 

autônoma 

Estratégia de leitura 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 

relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da forma e da 

função social do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 

dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 

confirmando antecipações e inferências 

realizadas antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das hipóteses realizadas 

Português 

Leitura/escuta compartilhada 

e autônoma 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas 

em textos. 

 

 

1 

Matemática 

Probabilidade e estatística 

Coleta, classificação e 

representação de dados em 

tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráfico de 

(EF02MA22) Comparar informações de 

pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 

dupla entrada e em gráficos de colunas simples 

No livro didático de Matemática, 

página 177: Animais preferidos, irão 

fazer a leitura de uma tabela, 

compreendendo a informação e depois 
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colunas. ou barras, para melhor compreender aspectos da 

realidade próxima. 

preenchendo o gráfico com os dados 

apresentados na tabela lida.  

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 

 

1 

Ed. Física  

Brincadeira: Conduzindo a 

tampinha 

(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 

 

Materiais: Lápis e tampinhas 

 

3ª  

 

 

 

 

 

 

3 

Português 

Oralidade 

Oralidade pública/ 

intercâmbio conversacional 

em sala de aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 

intercâmbio oral com clareza, preocupando-se 

em ser compreendido pelo interlocutor e usando 

a palavra com tom de voz audível, boa 

articulação e ritmo adequado. 

No livro didático de Língua 

Portuguesa, página 72: Prática da 

oralidade, irão conversar sobre a moral 

da história. Na página 73 farão a 

reprodução oral da história, com apoio 

de imagem. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

Português 

Oralidade 

Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários lidos pelo 

professor.  

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. 
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1 

Matemática 

Probabilidade e estatística 

Coleta, classificação e 

representação de dados em 

tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráfico de 
colunas. 

(EF02MA22) Comparar informações de 

pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 

dupla entrada e em gráficos de colunas simples 

ou barras, para melhor compreender aspectos da 
realidade próxima.  

Livro didático de Matemática, página 

173: Tempo de vida de alguns animais. 

Irão fazer e compreender os dados 

apresentados na tabela, sobre o tempo 

de vida de animais e depois buscar 

informações na tabela para responder. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 

1 

Inglês 

 
 
 
- Snack (lanche da 
tarde): Snack, 
Sandwich, Pie, Water 
cracker, Chips, Potato 
chips, Fruit, etc. 

 
- Leitura; 
- Oralidade; 
- Escrita; 
- Aprender os nomes de alguns 
alimentos que compõem o Snack 
(lanche da tarde) em inglês; 
- Fixar o conteúdo relacionado às 
figuras e relacioná-las ao seu cotidiano. 
 
 

 
- 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 participação; 

- Internet (links de vídeos 

explicativos e áudios); 

4ª  

 

 

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. 

 

Livro didático de Língua Portuguesa, 

página 74: Tecendo saberes. Irão ler 

um texto informativo sobre a 

inteligência dos corvos. Após essa 

informação, irá dialogar sobre o final 

da história e se conhecem outros 

animais que agem de forma inteligente. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

Português 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) Pesquisa  

(EF02LP21) Explorar, com a mediação do 

professor, textos informativos de diferentes 

ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas 

possibilidades. 
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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. 

livro didático. 

 

 

1 

Matemática 

Números 

Construção de fatos 

fundamentais da adição e 

da subtração 

EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 

subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 

escrito. 

 

Livro didático de Matemática, página 

175: Pesquisa sobre diversões. Irão 

compreender e fazer a leitura de dados 

apresentados na tabela. Depois, farão 

conta de adição com os números 

contidos na tabela. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 

1 

Ed. Física Brincadeira:  Soprando a 

bolinha  

(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 

Materiais: Lápis na quantidade que 

preferir, um canudo, bolinhas de 

papel. 

 

5ª 

 

 

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. 

Livro didático de Língua Portuguesa, 

página 77: Aí vem...fábula. Com o 

suporte de imagem irão identificar qual 

fábula está representada e escolher 

uma das fabulas para ler a alguém. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

Português 

Leitura/escuta 
(compartilhada e autônoma)  

Formação do leitor literário 

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 
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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 

História 

Comunidade e seus registros 

O tempo como medida (EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes 

marcadores do tempo presentes na comunidade, 

como relógio e calendário. 

Livro didático de Matemática, página 

174: Visitantes na exposição. Farão a 

compreensão do título e qual 

informação a tabela está 

representando, através da informação 

sobre os dias da semana identificarão 

os dados apresentados. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

 

 

1 

Arte Rubem Valentim: 

introdução à escultura e aos 

grafismos 

 

(EF02AR01) Identificar e apreciar desenho, 

pintura, modelagem e escultura como 

modalidades das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas presentes na cultura local e 

paulista, cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

 

Leitura de imagem coletiva, 

apresentação dos conceitos, uso de 
imagens 

 

6ª 

 

 

2 

Português 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização  

Pontuação (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de exclamação.  

Livro didático de Língua Portuguesa, 

página 80: Agora você. Leitura da 

fábula: O cachorro e o pedaço de 

carne. Irão copiar a moral da história e 

entender a função do gênero fábula. 

Após, compreender que os espaços 

iniciais no texto representam os 

parágrafos. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

Português 

Oralidade 

Formação do leitor literário  (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 

fazem parte do mundo do imaginário e 

apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como patrimônio artístico 
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da humanidade.  livro didático. 

 

 

 

 

2 

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 estimativa 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. 

Livro didático de Matemática, página 

144: Flores na terra da primavera. Irão 

fazer a leitura da tabela e comparar as 

informações de cada dado apresentado. 

Após farão estimativas de maior ou 

menor que 400. 

 

Recursos: Internet, Google Classroom, 

Youtube, E-mail, caderno, lápis, 

borracha, computador, impressora, 

livro didático. 

Matemática 

Probabilidade e 

estatística 

 

Coleta, classificação e 

representação de dados em 

tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráficos de 

colunas. 

(EF02MA22) Comparar informações de 

pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 

dupla entrada e em gráficos de colunas simples 

ou barras, para melhor compreender aspectos da 

realidade próxima. 

 

 

1 

Arte Rubem Valentim: 

introdução à escultura e aos 

grafismos 

(EF02AR01) Identificar e apreciar desenho, 

pintura, modelagem e escultura como 

modalidades das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas presentes na cultura local e 

paulista, cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Aula pelo classroom postagem de 

material complementar aula presencial, 

sobre o artista. 

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. 

 


