DIA: 11 DE AGOSTO DE 2020 - 2°ANO E.F

Roteiro de
Estudos

1ªAULA: PORTUGUÊS
Capítulo 5.
Objeto de Conhecimento: Análise linguística/semiótica.
Aprendizagens Essenciais: Ler e compreender texto expositivo e reconhecer
a função social desse tipo de texto. Identificar a função do ponto final, ponto
de exclamação, ponto de interrogação. Reconhecer a organização de textos
em parágrafos.
Passo 1: Relembre com sua professora as aprendizagens trabalhadas no
capítulo 5, em seguida, atente-se na sua videoaula e responda as questões
de 1 a 4.
Capítulo 6.
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta. Sinais de nasalização (N, M e til).
Aprendizagens Essenciais: Reconhecer em uma tirinha os elementos da
narrativa como: personagens, falas dos personagens, enredo e ambiente.
Identificar palavras com marcas de nasalização: M,N,TIL.
Passo 2: Relembre com sua professora as aprendizagens trabalhadas no
capítulo 6, em seguida, atente-se na sua videoaula e responda as questões 5
a 7.
Passo 3: Na aula de hoje vamos responder as primeiras sete questões da
nossa revisão de Português, todas as questões serão explicadas e respondidas
na videoaula. Fique atento!
Passo 4: Tire uma foto bem legível de todas as questões que foram
respondidas hoje e envie para sua professora. Lembre-se! Se houver ficado
dúvida de qualquer assunto, comunique a sua professora no WhatsApp.
Link da aula: https://youtu.be/_ap1M2fWhOg
Forte abraço e até amanhã!

2ªAULA: INGLÊS
Olá, querido(a) aluno(a)!
Atividades do dia: 11/08/2020
Link da aula: https://youtu.be/fS75XWswJMg
BOM DIA!
Ao assistir o vídeo, será contada a história da Bela e a Fera em inglês.
Muita atenção! Depois, anote no caderno as palavras a seguir em inglês e
escreva a tradução em português na frente. Envie para a professora a foto da
atividade.

ATIVIDADE DE INGLÊS
Aluno(a): ________________________________________________
Professora: Monnalysa
Data: 11/08/2020
Vocabulary Beauty and the Beast
1. Girl _____________________________
2.

Sister____________________________

3.

Father____________________________

4.

Sick______________________________

5.

Rose_____________________________

6.

Beautiful_________________________

7.

Red_____________________________

8.

Castle____________________________

9.

Angry____________________________

10. Mirror___________________________

3ªAULA: EXTRA
Link da aula: https://youtu.be/ItH3XVCPecc
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 2 bastões (cabo de vassoura) e alguns pares de
sapatos ou sandálias.
Passo 03 – Tenha ao lado uma garrafinha com água.
Para próxima aula: Iremos precisar de copos descartáveis e folhas de papel
(caderno, jornal ou revista)
Não se preocupe se não conseguir realizar todos os exercícios. Faça no seu
ritmo. Para próxima aula precisaremos de balão e copos descartáveis.

