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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 2º ano Data: 14/05 à 20/05/2020 Carga Horária: História - 2h 
Ens. Religioso 1h 

Componente Curricular 
Central: História e Ensino 
Religioso 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): Língua 
Portuguesa 

Professor(es): 
Márcia Alves Ribeiro e Olivia 
dos Santos Moreira 

Tema Genérico do Plano de Aula: Vírus 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): 

➢ História: Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e 

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, 

posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

➢ Ensino Religioso: Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da 

natureza, enquanto expressão de valor da vida. 

Objetos de Conhecimento: Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida 

cotidiana usando noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e 

depois). 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 

de Caçador) 

➢ EF02HI06 Identifcar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando 

noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois); 

➢ (EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência; 

➢ (EF02ER02) Identifcar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados 

ambientes de convivência. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno, lápis, borracha e folhas. 

Aplicação/Fixação:  

1-Monte com sua família um acróstico com a palavra 

SAÚDE. 

A professora criou um exemplo utilizando outra palavra 

(vírus):  

 

2- Estamos vivendo um momento de Pandemia, onde passamos por uma grande 

mudança em nossos hábitos. Observe as figuras abaixo e escreva um breve relato sobre 



 

2 

 

as diferenças entre as imagens: 

 

 

3- Crie uma frase para estas palavras: 

Vírus: _______________________________________________________________ 

Máscara:_____________________________________________________________ 

Lembrete: Atividade de registro que deverá ser feita no caderno de casa. 

Não esquecer de colocar a data. 

Síntese/Avaliação: No retorno às aulas através da observação das atividades 

realizadas e sondagens sobre o tema. 

Referencial: Plataforma da Nova Escola 

 


