DIA: 20 DE JULHO DE 2020 - 2°ANO E.F

Roteiro de
Estudos

1ªAULA: PORTUGUÊS

Treino Ortográfico com palavras retiradas do texto “ Saiba tudo sobre os
lobos! ”.
Objeto de Conhecimento: Formas de composição do texto.
Aprendizagens Essenciais:

Estabelecer expectativas com relação ao texto que vai ler, confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do texto,
checando a adequação das hipóteses realizadas. (EF15LP02)

Localizar informações explicitas em textos. ( EF15LP03)
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/A5TjItrIK_0
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: Na aula de hoje vamos ler o texto: A verdadeira história dos três
porquinhos 1ª parte, que fica localizado em seu livro de Português nas
páginas: 115 e 116.
Passo 2: Este texto traz a história dos três porquinhos contadas na versão
do Lobo. Será que o Lobo vai mesmo nos convencer de que ele é bonzinho?
Passo 3: Vamos ler o texto com muita atenção para descobrirmos?
Passo 4: Vamos conversar um pouco sobre este texto lido e descobrir o
significado de novas palavras.
Passo 5: Responda as questões contidas na página 1117 juntamente com
sua professora em vídeo.
Leia os 5 primeiros parágrafos do texto “ A verdadeira história dos três
porquinhos 2ª parte” contido em seu livro de Português página: 118,
grave um áudio e mande para suas respectivas professoras no whatsAPP.
Daqui a pouco a tia estará de volta e continuaremos falando sobre este
assunto!

2ªAULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Figuras geométricas planas.
Aprendizagens Essenciais: Identificar a posição de um objeto ou um
desenho apresentado em malha quadriculada.
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
da aula em vídeo de uma maneira mais organizada.
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 10
Link da aula: https://youtu.be/_Vm7phmjMfQ
Meu amor, nesta aula iremos continuar estudando as figuras planas e
representá-las na malha quadriculada. Fique atento!
Passo 1:
Página 107.
Questão 5. Observe as figuras planas apresentadas junto com a tia dando
nome a cada uma e, em seguida copia-as na malha quadriculada.
Nos itens b e c, você irá dizer se suas figuras ficaram iguais e o que você
observou para desenhá-las. (Acompanhe os esclarecimentos na videoaula).
Passo 2:
Página 108.
No box “organize as ideias” vamos encontrar uma figura plana, vamos
esclarecer perguntas como: Qual o nome da figura apresentada? Quantos
lados e vértices ela possui? A quantidade de lados e vértices é a mesma? Isso
acontece em todas as figuras planas?
Questão 6. Observe junto com a tia as figuras que estão sendo representadas,
vamos nomeá-las, identificar os vértices e lados e, em seguida você irá
desenhar as mesmas figuras na malha quadriculada.
Forte abraço e até a próxima meu bem!
3ªAULA: PORTUGUÊS
Componente Curricular:
• Língua Portuguesa: Interpretação Textual.
Objeto de Conhecimento: Formas de composição do texto.
Aprendizagens Essenciais:

Estabelecer expectativas com relação ao texto que vai ler, confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do texto,
checando a adequação das hipóteses realizadas. (EF15LP02)

Localizar informações explicitas em textos. ( EF15LP03)

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/nuYyX_OWoGE
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: Vamos começar a nossa segunda aula com o nosso ditado e logo em
seguida faremos a correção.
Passo 2: Agora vamos fazer a leitura da segunda parte do texto contida em
seu livro de Português página: 118.
Passo 3: Vamos conversar um pouco sobre este texto lido e descobrir o
significado de novas palavras.
Passo 4: Com a ajuda do papai, da mamãe ou de um responsável resolva com
muito capricho a página: 119 de seu livro de Português.
PLAYKIDS: Que tal acompanhar uma história divertida sobre o lobo “bom”?
Acesse o vagão Playkids – Contos de Papel – atividade com o Lobo e o
Porquinho.
Lembrando que amanhã (terça-feira) temos um encontro marcado no
aplicativo Meet ás 10:30. Estaremos trabalhando a história “
Chapeuzinho Vermelho”.
Bons estudos meu amor!

