DIA: 18 DE AGOSTO DE 2020 - 2°ANO E.F

Roteiro de
Estudos

1ªAULA: INGLÊS
Olá, querido(a) aluno(a)!
Atividades do dia: 18/08/2020
Link da aula: https://youtu.be/_y38hCOesec
GOOD MORNING!
Iremos estudar o capítulo 11.
Explicações das páginas 124 a127.
Atividades páginas 128, 129, 131, 132 e 133.
Envie para a professora Monnalysa as atividades das páginas 128, 129, 131, 132 e
133.
2ªAULA: EXTRA
Link da aula: https://youtu.be/uKp03C8r2tk
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 alguns copos descartáveis e folhas de papel ( caderno,
jornal ou revista)
Passo 03 – Tenha ao lado uma garrafinha com água.
Para próxima aula: Iremos precisar de algumas tampas de garrafas e alguns
balões.
Não se preocupe se não conseguir realizar todos os exercícios. Faça no seu ritmo.
3ªAULA: CIÊNCIAS
Avaliação de Ciências
Aprendizagens Essenciais:

Analisar relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos.

Identificar de que materiais(vidro, madeira, metal...) são feitos os objetos
que fazem parte da vida cotidiana.

Associar as cores dos coletores recicláveis aos materiais que devem ser
dispensados neles.


Reconhecer algumas propriedades dos materiais: aparência, textura,
elasticidade, permeabilidade, flexibilidade.

Conhecer objetos utilizados por diferentes trabalhadores.

Associar as propriedades dos materiais aos objetos e seus usos.

Compreender que um mesmo objeto pode ser feito de distintos materiais, de
acordo com o uso que terão.
Atividades Propostas:
Fique bastante atento ao seu horário de Avaliação no Google Meet.
1° grupo às 9:00 horas.
2° grupo às 10:30 horas.
Em ambos os grupos serão tolerados 10 minutos de atraso.
Durante a videochamada será realizada a explicação da avaliação e retirada de
dúvidas.
OBS: Durante o período de avaliações não haverão atividades de casa e
videoaulas, todo o acompanhamento será realizado pelo Google Meet.
Bons Estudos meus amores!

