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ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BAPTISTA DA SILVA 

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

Semana 27 de 20 a 24 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 Leitura/escuta (compartilhada 
e autônoma) 
Compreensão em leitura. 
Através de um experimento 
científico com a observação 
da reação química entre 
água, óleo e pastilha 
efervescente. 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, 
pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Proposta de um experimento 
científico com uma lâmpada de 
lava.  
Internet/WhatsApp Aula assíncrona. 

Internet/WhatsApp/Youtube 

Leitura deleite: Salvando o 
Planeta pg.8 a 15 
Autor: Fábio Cezar Aidar 
Beneduce 

3ª 

5 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
Compartilhada e autônoma  
 
 
 
 
 
 

(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 

Recursos: Livro didático de LP nas 
páginas 58 e 59 (celular, 
whatsapp). 
Leitura deleite: A Galinha Que 
Sabia Ler pg. 1 a 10 
Autor: Sandra Aymone 
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Arte  Artes Visuais  (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 convencionais e não 
convencionais. 
 

Livro didático Projeto Presente de 
Arte 1- Leitura das páginas 28.  
 2-Escrever e desenhar na pág. 28 
Exemplo de desenho de 
personagem em vários lados ou 
ângulos. 

4ª 

 
 
 
5 aulas 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física  

Matéria e Energia 
Propriedades e usos dos 
materiais 
Prevenção de acidentes 
domésticos 
Formas de representação e 
pensamento espacial 
Localização, orientação e 
representação espacial 
 
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. 
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares 
de vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e 
fotografias (visão oblíqua). 
(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 54 e 55 
(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: A Galinha Que 
Sabia Ler pg. 11 a 20 
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 

Números 
Construção de fatos 
fundamentais da adição e da 
subtração 
Probabilidade e estatística 
Análise da ideia de aleatório 
em situações do cotidiano 
   
 
Artes Visuais  
 
 
 
 
 
 
Brincadeiras e jogos  

 (EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 
(EF02MA21) Classificar resultados de 
eventos cotidianos aleatórios como 
“pouco prováveis”, “muito prováveis”, 
“improváveis” e “impossíveis”. 
 
(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 convencionais e não 
convencionais. 
(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 54 e 55 
(celular, whatsapp). 
Leitura deleite: O Ursinho Urselino 
Autor:Maynara Abreu 
  
 
 
 
Livro didático Projeto Presente de 
Arte 1- Leitura das páginas 28.  
 2-Escrever e desenhar na pág. 28 
Exemplo de desenho de 
personagem em vários lados ou 
ângulos. 
 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativo. 

6ª 

 
 
 
 
 
 
 

LP/Matem/Interdisc. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

Proposta de atividades de 
alfabetização através de materiais 
impressos. 
Internet/WhatsApp Aula assíncrona 

Internet/WhatsApp/Youtube 
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Inglês  

 
 
 
 
Places: Airoport, Bakery, 
Bank, Bar/Pub, Carnival, 
Church, City Hall, Club, 
Drugstore, Hospital, School, 
etc. 

 
 
 
 
Leitura; Oralidade; Escrita; aprender os 
nomes dos lugares (Places) em inglês; 
Aprender os nomes de alguns lugares da 
cidade e associá-los ao seu cotidiano. 

Leitura deleite: O Bem que a Gente 
Faz 
Autor: Caroline Rodrigues da Silva 
Souza 
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. 

 

 

 

 


