DIA: 23 DE JULHO DE 2020 - 2°ANO E.F

Roteiro de
Estudos

1ªAULA: PORTUGUÊS
Língua Portuguesa: Gramática
Objeto de Conhecimento: análise linguística/semiótica: substantivo
próprio, comum (Revisão).
Aprendizagem Essencial:

Identificar substantivos, e perceber que eles podem ser próprios,
comuns ou coletivos (competência 2 da BNCC*).
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.
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.
Link da aula: https://youtu.be/_WoocFZgFro
Passo 1: Hoje iremos revisar um conteúdo bastante interessante que
estudamos em aulas anteriores.
Substantivos são palavras que nomeiam seres,
objetos, sentimentos, lugares etc.
Os substantivos podem ser próprios ou comuns.

Passo 2: Fique bastante atento (a) a explicação de sua professora em video.
Passo 3: Agora é hora da atividade! Resolva juntamente com sua professora
em vídeo a página 79 de seu livro de atividades suplementares, não esqueça
de pausar o vídeo sempre que necessário e fazer as devidas correções.
Passo 4: E para fixar ainda mais o que estudamos, responda a atividade da
página 80 de seu livro de atividades suplementares, com a ajuda do papai,
da mamãe ou de um responsável.
Obrigada pela participação e empenho em cada aula meu amor, seu
engajamento enche nosso coração de alegria!

2ªAULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Figuras geométricas planas e figuras geométricas
espaciais.
Aprendizagens Essenciais: Reconhecer e descrever características de
figuras geométricas planas. Reconhecer sólidos geométricos, corpos redondos
e não redondos.
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!
Link da aula: https://youtu.be/WV8i6BGa91c
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.
Passo 1:
Página 113.
Na questão 13, iremos estudar mais um pouco sobre os triângulos.
Acompanhe na videoaula os diferentes nomes que os triângulos recebem.
Após a explicação, pinte aquele que possui todos os lados com medidas
diferentes.
Na questão 4, você irá desenhar uma figura plana que já estudamos suas
características. Acompanhe os esclarecimentos, pause o vídeo para
responder as duas questões e depois acompanhe a explicação da quinta
questão.
Questão 5, circule na imagem os objetos que você pode relacionar com os
sólidos geométricos e depois coloque o nome de cada um nas linhas.
Passo 2:
Páginas 114 e 115.
Acompanhe na aula a explicação dos pontos “neste capítulo, você estudou”
para reforçar tudo o que vimos ao longo do capítulo.
Não haverá atividade do para relembrar, pois ao término no capítulo 10, tudo
será reforçado novamente e só aí teremos atividades extras do capítulo 10.
Forte abraço e até o próximo capítulo.
3ªAULA: GEOGRAFIA
Objeto de Conhecimento: Localização e representação escolar.
Aprendizagens Essenciais: Interpretar e produzir formas diversas de
representação do espaço escolar. Identificar escolas em diferentes tipos de
visão cartográfica. Utilizar adequadamente referenciais espaciais para
descrever a localização de lugares e pessoas.
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 Geografia, aula em vídeo e WhatsApp.
Capítulo 8.
Link da aula: https://youtu.be/COP1OsbJxJ0
Passo 1:
Página 138 e 139.
Hoje iremos relembrar tudo o que vimos neste capítulo. Portanto, fique bem
atento nos esclarecimentos que a tia dará dos pontos abaixo.
. Localização escolar.
. O entorno da escola.
. Diferentes formas de representação escolar (fotografia, croqui, planta e
maquete).
. A escola em diferentes tipos de visão (de cima, de frente e de lado).
Passo 2:
Atividade do para relembrar.
1) A imagem abaixo é a representação de uma escola na forma de:

a) Fotografia.
b) Croqui.
c) Maquete.
d) Planta.
2) Associe cada imagem com o ângulo de visão em que ela foi feita.
a)

b)

c)

( ) Vista de frente.
( ) Vista de lado.
( ) Vista de cima.
Forte abraço e até o próximo capítulo.

