Roteiro de
Estudos
DIA: 03 DE SETEMBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
Hoje, você vai estudar usando um roteiro de estudo. Mas o que é um
roteiro de estudo? É um passo a passo pensado para te auxiliar a estudar
o assunto da aula em vídeo de uma maneira mais organizada.
1ª AULA: PORTUGUÊS
Cap. 11
Objeto de Conhecimento: Poema.
Aprendizagens Essenciais:
Planejar e produzir com a mediação do professor poemas, considerando a situação
comunicativa e o tema, assunto e finalidade do texto.
Link da aula: https://youtu.be/ZeHVpy5qzck
Instruções.
Escolha um local tranquilo, livre de distrações. Separe o material que você vai precisar
para a tarefa. Leia com atenção o que é proposto, antes de sua realização e bom
trabalho!
Fique ligado!
O roteiro a seguir é baseado no modelo de ensino à distância, em que você vai estudar
usando ferramentas digitais, como podcast, ambiente virtual, WhatsApp entre outras
ferramentas que forem indicadas.

Os poemas, em geral,
expressam os sentimentos ou
as emoções de quem escreve.
Vamos ler um poema que se
chama “Meu caderno”.
Fique atento (a) a leitura.

Passo 1: Leia o poema “ Meu caderno” que se encontra em seu livro de atividades
suplementares página 73.
Passo 2: Vamos conversar sobre o poema lido e relembrar o que estudamos sobre
este gênero textual.
Passo 3: Agora é com você! Resolva a atividade de produção proposta em seu livro
de atividades suplementares página 73.

Nunca ninguém conseguirá ir ao fundo de um riso de criança.
Victor Hugo
2ª AULA: CIÊNCIAS
Cap. 11
Objeto de Conhecimento: A abóboda celeste.
Aprendizagem Essencial:
• Reconhecer a abóbada celeste como uma ideia que corresponde ao modo como
vemos o céu no lugar em que estamos.
• Iniciar a construção da noção sobre o movimento aparente dos objetos, quando um
observador se encontra em movimento.
• Reconhecer a trajetória do Sol na abóbada celeste como um arco.
• Construir noções sobre a relação entre o movimento aparente do Sol e o movimento
de rotação da Terra.
Link da aula: https://youtu.be/WFzwDMnFC_A
Instruções.
Escolha um local tranquilo, livre de distrações. Separe o material que você vai precisar
para a tarefa. Leia com atenção o que é proposto, antes de sua realização e bom
trabalho!
Fique ligado! O roteiro a seguir é baseado no modelo de ensino à distância, em que
você vai estudar usando ferramentas digitais, como podcast, ambiente virtual,
WhatsApp entre outras ferramentas que forem indicadas.

Você já ouviu falar em abóboda celeste?
É exatamente sobre isso que estudaremos
na aula de hoje.
Fique bastante atento (a) as explicações
em sua videoaula!

Passo 1: Inicie seu momento de estudos com a leitura das páginas 18 e 19 de seu livro
de Ciências.
Passo 2: Leia juntamente com sua professora em vídeo as páginas e fique bastante
atento as explicações.
Passo 3: Resolva juntamente com sua professora em vídeo a questão proposta na
página 19 de seu livro de Ciências.
Passo 4: Com ajuda do papai, da mamãe ou de um responsável resolva a questão
proposta nas páginas 22 e 23 de seu livro de Ciências, sua professora em vídeo dará
todas as orientações necessárias para a resolução desta atividade.
Quando vejo uma criança, ela me inspira dois sentimentos: ternura pelo
que é e respeito pelo que pode vir a ser.
Louis Pasteur
3ªAULA: GEOGRAFIA
Objeto de Conhecimento: A vida no campo e na cidade.
Aprendizagens Essenciais: Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas
relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.
Fique ligado!
O roteiro a seguir é baseado no modelo de ensino à distância, em que você vai estudar
usando seu livro de Geografia, aula em vídeo e WhatsApp.
Capítulo 11
Link da aula: https://youtu.be/d-xPxaVwhhc
Passo 1:
Página 113.
Na questão 2, acompanhe a leitura do poema que sua professora fará, para a partir
disso responder aos itens.
Pense um pouco...
Qual o lugar apresentado no texto e quais suas características? Acompanhe os
esclarecimentos na videoaula.
Pause o vídeo para responder e depois volte com a correção.
Passo 2:
Página 114 115.
Você estudou que os lugares em que as pessoas moram são muito importantes em sua
vida. Agora que o capítulo acabou, vamos relembrar os assuntos estudados neste
capítulo.
. A relação entre os lugares e os modos de vida das pessoas.
. Diferentes modos de vida no Brasil e no mundo.
. A vida no campo e na cidade.
Forte abraço e até a próxima!

4ªAULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Regularidade numérica.
Aprendizagens Essenciais: Identificar, no número, o valor total de unidades,
dezenas e centenas.
Fique ligado!
O roteiro a seguir é baseado no modelo de ensino à distância, em que você vai estudar
usando seu livro de Matemática, aula em vídeo e WhatsApp.
Capítulo 11
Link da aula: https://youtu.be/IE_mAf5Dz4Y
Passo 1:
Páginas 30 e 31.
Acompanhe a leitura do texto e descubra a história da brincadeira “Amarelinha”.
Na atividade explore seus conhecimentos, analise junto com sua professora a
produção de escrita das crianças, para justificar e considerar quais estão corretas ou
não.
Fique atento! Na videoaula a professora irá organizar os números, dando os devidos
esclarecimento de acordo com a posição de cada número.
Passo 2:
Página 32.
Nas questões 3 e 4, você deve responder os cálculos sem fazer a conta escrita. Analise
a posição de cada algarismo junto com sua professora. Fique atento na videoaula,
pause o vídeo para responder e depois volte com a correção.
Na questão 5, você irá observar os números do quadro, selecioná-los e em seguida,
ordená-los nas linhas abaixo do menor para o maior.
Atente-se na videoaula, pause o vídeo para responder e, em seguida volte com a
correção.

Beijo meu amor!

