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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

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

Semana 26 de 13 a 17 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 

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

Internet/WhatsApp/Youtube 
Leitura deleite: Lobinho e a Porta 
Autor: Coleção Conta Pra Mim 
 

3ª 

5 aulas 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc 
 
 
 
 
 
 

Escrita compartilhada e 
autônoma. 
 
 

 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor, slogans, anúncios publicitários 
e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros do campo 
publicitário, considerando a situação 

Recursos: Livro didático de LP nas 
páginas 56 e 57 (celular, 
WhatsApp). 
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Arte  

Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

 

 

Artes Visuais 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade 
do texto. 
(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. 
(EF15AR04) experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável 
de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas. 

Leitura deleite: Hugo e O Monstro 
Autor: Coleção Que Medo 
 
 
 
 
 
 
Livro didático Projeto Presente de 
Arte 1- Leitura das páginas 26 e 27. 
2- Colorir as imagens da pág. 26 e 
27. 

4ª 

 
 
 
5 aulas 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 

Geometria 
Localização e movimentação 
de pessoas e objetos no 
espaço, segundo pontos de 
referência, e indicação de 
mudanças de direção e 
sentido 
Jogos e brincadeiras 

(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. 
(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 52 e 53 
(celular, WhatsApp). 
Leitura deleite: O Livro que não 
tinha Fim página 1 a 12 
Autor: Sandra Aymone 
 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 
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5ª 

 
 
5 aulas 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte  
 
 
 
 
 
Educação Física 

Geometria  
Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera): 
reconhecimento e 
características 
Números 
Construção de fatos 
fundamentais da adição e da 
subtração 
Artes Visuais  
 
 
 
 
 
Jogos e brincadeiras   

EF02MA14) Reconhecer, nomear e 
comparar figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), relacionando-as com 
objetos do mundo físico. 
(EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 
 
 
(EF15AR04) experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável 
de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas. 
(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 de 
Matemática nas páginas 52 e 
53(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: O Livro que não 
tinha Fim página 13 a 24 
Autor: Sandra Aymone 
 
  
 
 
Livro didático Projeto Presente de 
Arte 1- Leitura das páginas 26 e 27. 
2- Colorir as imagens da pág. 26 e 
27. 
 
 
 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 
 
 

6ª 

 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 
Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas 
 
 
 

(EF02MA09) Construir sequências de 
números naturais em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. 
 
 

Elaboração de sequências 
numéricas através de materiais 
impressos. Internet/WhatsApp Aula 
assíncrona/ Youtube 
Leitura deleite: Salvando o Planeta 
pg.1 a 7 
Autor:Fabio Cezar Aidar Beneduce 
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Inglês  Dinner: Soup, Noodles, 
Hamburguer, Pizza, Tomato 
and lettucce salad, Hotdog, 
Meat, Rice,White meats, 
Grilled fish, Salmon, Omelet, 
Boiled egg, etc. 

Leitura; - Oralidade; - Escrita; - Aprender 
os nomes de alguns alimentos que 
compõem o jantar “Dinner” em inglês; - 
Fixar o conteúdo relacionado às figuras; - 
Relacionar o conteúdo 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; - 
Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; - 
Internet (links de vídeos explicativos 
e áudios). 

Avaliação da semana: A avaliação será por meio de leitura em áudios/vídeos, fotos do registro das atividades para alunos de ensino remoto e leitura e 
execução das atividades passadas na lousa, impressos e livros didáticos para os alunos presenciais. 

 

 

 

 


