DIA: 14 DE JULHO DE 2020 - 2°ANO E.F

Roteiro de
Estudos

1ªAULA: PORTUGUÊS
Objeto de Conhecimento:
Leitura do paradidático “ Com jeito de Pai”
Aprendizagens Essenciais:
Ler e compreender com certa autonomia, textos literários de gêneros
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. (EF02LP26).
Localizar informações explicitas em textos. ( EF15LP03)
Link da aula: https://youtu.be/MUFIsfaF6Qc
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.
Passo 1: Vamos observar e localizar algumas informações importantes na
capa do no paradidático “ Com jeito de Pai”.
Passo 2: Acompanhem a leitura juntamente com sua professora em video,
ela irá destacar pontos muito importantes na leitura do texto.
Passo 3: Com a ajuda do papai, da mamãe ou de um responsável, resolva as
questões abaixo em seu caderno, copiando apenas as respostas. Capriche!
Atividade sobre o paradidático 14/07/2020
1)
Localize e escreva as seguintes informações de seu
paradidático:
a) Título: __________________________________________________
b) Autor (a) :________________________________________________
c) Ilustrador: ______________________________________________
d) Editora: _______________________________________________________________
2) Explique.
a) O Paiciência: __________________________________________________________
b) O Paizinheiro: _________________________________________________________
c) O Pãe: ________________________________________________________________
3)
Agora é a sua vez! Dos pais contidos no texto de que jeito é o seu?
Justifique.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Você é nota 10!

2ªAULA: INGLÊS
Olá, querido(a) aluno(a)!
Link da aula: https://www.youtube.com/watch?v=4QTzZM0xWU0
Pg. 112 a 117, 221 e 223 – atividades do capítulo 10.
Enviar para a professora foto somente das páginas 115 e 116.
3ªAULA: EXTRA
Link da aula: https://youtu.be/alWiztOJcSc
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 dos seguintes materiais: copos descartáveis, tampas
de garrafa, sapatos.
Passo 03 – Tenha ao lado uma garrafinha com água.
Não se preocupe se não conseguir realizar todos os exercícios. Faça no seu
ritmo. Para próxima aula precisaremos de 2 bastões (cabo de vassoura)

