Roteiro de
Estudos
DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
1ª AULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Multiplicação.
Aprendizagens Essenciais: Aplicar a ideia de dobro, metade e triplo como
recurso para calcular com mais eficiência e agilidade. Utilizar a malha
quadriculada para representar a multiplicação.
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 12
Link da aula: https://youtu.be/YOo7KWsd7R4
Passo 1:
Página 53.
A atividade “Explore seus conhecimentos” apresenta situações do campo
multiplicativo envolvendo conhecimentos referentes a dobro, metade e triplo.
Atente-se na videoaula para a leitura e esclarecimentos das questões 1 e 2,
pause o vídeo para responder e em seguida volte com a correção.
Passo 2:
Página 54.
Na questão 3, você irá representar as multiplicações que se pede na malha
quadriculada, na videoaula a professora apresentará na lousa a primeira e,
você deve fazer as duas últimas.
Na questão 4, calcule o triplo dos ingredientes da receita e acompanhe os
esclarecimentos na videoaula. Pause o vídeo para responder, em seguida volte
com a correção.
Fique com Deus meu amor!
2ª AULA: HISTÓRIA
Objeto de Conhecimento: As medidas de marcar o tempo.
Aprendizagens Essenciais: Identificar e utilizar diferentes marcadores do
tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário.
Fique ligado!
O roteiro a seguir é baseado no modelo de ensino à distância, em que você
vai estudar usando seu livro de História, aula em vídeo e WhatsApp.
Capítulo 12
Link da aula: https://youtu.be/gjCnutfwINc
Passo 1:
Páginas 28 e 29.

Abertura do capítulo “As medidas do tempo”.
Analise as imagens de abertura deste capítulo, pense um pouco em quais
serão as respostas das charadinhas.
Agora que você já pensou nas respostas das charadinhas, responda junto
com sua professora as perguntas do “trocando ideias”.
Passo 2:
Página 30 e 31.
Formas de contar o tempo.
Para medir o tempo antigamente, o homem se baseava pela posição do sol,
com o passar do tempo foram feitas observações para diferenciar o dia da
noite e a mudança das estações do ano. Acompanhe a leitura do texto que
sua professora fará.
Nesta aula, conheça dois recursos que utilizamos no cotidiano para marcar
o tempo, (calendário e o relógio). Acompanhe a leitura do texto em seu livro e
os esclarecimentos da professora.
Passo 3:
Páginas 32 e 33.
Com base nos recursos que utilizamos para marcar o tempo, responda as
questões de 1 a 4, acompanhando os esclarecimentos da professora.
Não esqueça de pausar o vídeo sempre que necessário, responda e em
seguida volte com a correção.
Até a próxima aula meu bem!
3ªAULA: PORTUGUÊS
Cap. 12
Objeto de Conhecimento: Fotografando hábitos.
Aprendizagens Essenciais: Expressar-se em situações de intercâmbio oral
com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.
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.
Link da aula: https://youtu.be/0AcWInOQVNw
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: Observe a imagem contida em seu livro de português página 53.
Passo 2: Vamos conversar sobre a imagem?
Passo 3: Agora é hora da atividade! Resolva a página 54 de seu livro de
português, juntamente com sua professora em vídeo.

Atividade prática (Questão 4 , página 54)
Com ajuda de um adulto, crie um cenário com os principais alimentos
que você costuma consumir.
Posicione-se junto aos alimentos e tira uma foto bem legal e mande para
suas respectivas professoras no WhatsApp.
O melhor que podemos fazer por nossas crianças é lhes dar um bom
exemplo e deixá-las brincar e ser felizes.
4ªAULA: GEOGRAFIA
Objeto de Conhecimento: Lugares diferentes.
Aprendizagens Essenciais: Identificar lugares de vivência (escola, moradia,
entre outros) em fotografias.
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 12
Link da aula: https://youtu.be/gLhiAqklnDU
Passo 1:
Páginas 126 e 127.
Nesta parte do capítulo, você será o autor!
Responda a atividade “Agora é com você” destacando com quem você convive
em alguns lugares do dia a dia.
Acompanhe a leitura e esclarecimentos na videoaula.
Passo 2:
Páginas 128 e 129.
Relembre com sua professora, os assuntos abaixo que estudamos neste
capítulo.
. Lugares de encontro e diversão.
. Seu lugar especial.
. Os lugares e sua importância para convivência.
Forte abraço e até a próxima!

