DIA: 04 DE AGOSTO DE 2020 - 2°ANO E.F

Roteiro de
Estudos

1ªAULA: CIÊNCIAS
Objeto de Conhecimento: Cuidados necessários à prevenção de acidentes
domésticos; cuidado no trânsito e com animais abandonados.
Aprendizagem Essencial: Discutir os cuidados necessários à prevenção de
acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos
de limpeza, medicamentos etc.) (EF02CI03).
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 de uma maneira mais organizada.
Link da aula: https://youtu.be/0s1oaCcZMxc
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.
Passo 1: No banheiro encontramos objetos e devemos utiliza-los de maneira
correta. Leia atentamente a página 80.
Passo 2: A cozinha também pode ser um lugar perigoso. Identifique que
riscos podem ser esses na imagem da página 81.
Passo 3: Leia juntamente com sua professora em vídeo as páginas 81 e 82 e
fique bastante atento as explicações.
Passo 4: Com a ajuda do papai, da mamãe ou de um responsável resolva as
questões propostas na página: 82.
Não esqueçam que hoje ( terça-feira) temos um encontro marcado no MEET
às 10:30. Vamos rever as principais descobertas desse capítulo nas páginas
74 e 75 de nosso livro de Ciências.

Obrigada pela participação e empenho em cada aula meu amor, seu
engajamento enche nosso coração de alegria!
2ªAULA: INGLÊS
Olá, querido(a) aluno(a)!
Atividades do dia: 04/08/2020
Link da aula: https://youtu.be/Qlg1dfKDKE4
BOM DIA!
Páginas 162 e 163 - + atitude. Siga as instruções do vídeo. Peça para algum
familiar gravar um curto vídeo do aluno seguindo as orientações e me envie.

3ªAULA: EXTRA
Link da aula: https://youtu.be/q4s8XYMme7Y
Olá aluno! 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. Fique ligado!
Passo 01 – Procure um espaço amplo. Vista uma roupa confortável, leve e
tênis.
Passo 02- Precisaremos de bastão ( cabo de vassoura) e balão (bexiga).
Passo 03 – Tenha ao lado uma garrafinha com água.
Não se preocupe se não conseguir realizar todos os exercícios. Faça no seu
ritmo.
É com o coração cheio de saudade que hoje me despeço de vocês, mas logo
estaremos juntos novamente.

