Roteiro de
Estudos
DIA: 07 DE OUTUBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
1ª AULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Figuras planas.
Aprendizagens Essenciais: Reconhecer e nomear figuras planas.
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.
Atividades do dia: 07/10/2020 – capítulo 13
Link da aula: https://youtu.be/Pw05orz2Rm8
Passo 1:
Página 74.
+ATITUDE
Na aula de hoje, você irá desenvolver a curiosidade, imaginação e a
criatividade. Fique atento na videoaula.
Observe a tela do artista chinelo Ramón Grez e pense um pouco.
Você consegue perceber a representação de algum objeto, de alguma
paisagem ou pessoa?
O título da tela é “O anjo guardião da sombra atômica”. Após saber o título,
você consegue visualizar algum objeto na cena?
Junto com a professora responda à questão 1 e 2.
Envie um áudio para sua professora respondendo à questão 3.
Passo 2:
Página 75.
Agora que você já sabe que podemos criar pinturas utilizando figuras
geométricas. Desenhe uma tela com figuras que você preferir na questão 4 e
não esqueça de criar um título. Capriche meu amor!
Forte abraço e até a próxima aula!

2ª AULA: HISTÓRIA
Objeto de Conhecimento: O tempo.
Aprendizagens Essenciais: Identificar e organizar, fatos da vida cotidiana,
usando noções relacionadas ao tempo. Identificar e utilizar diferentes
marcadores do tempo presentes na comunidade.
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 História, aula em vídeo e WhatsApp.
Atividades do dia: 07/10/2020 – capítulo 13
Link da aula: https://youtu.be/D7fM1CEnbxw
Passo 1:
Páginas 48 e 49.
Na aula de hoje nós iremos lembrar e conversar um pouco sobre as tarefas
que realizamos durante a semana e durante o final de semana.
Acompanhe a leitura do texto e das imagens dispostas nesta página e observe
como todos nós temos atividades parecidas, entretanto cada pessoa tem sua
própria rotina.
Passo 2:
Páginas 50 e 51.
Na atividade “Agora é com você” observe o quadro de horários com a rotina
de Manuela junto com sua professora. Note que no final de semana ela
continua com sua rotina, porém com atividades mais recreativas como ficar
com a família e amigos.
Responda à questão 1 e 2 junto com sua professora na videoaula.
Na questão 3, você deve escolher um dia da semana e escrever as atividades
que você realiza nele. (Acompanhe os esclarecimentos na videoaula).
Forte abraço e até a próxima aula!
3ª AULA: PORTUGUÊS
Objeto de Conhecimento: Poema.
Aprendizagens Essenciais: Compreender, em poemas, o emprego de
palavras e expressões em sentido figurado.
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 Português, aula em vídeo e WhatsApp.
Atividades do dia: 07/10/2020 – capítulo 13
Link da aula: https://youtu.be/n1eJGYIovco

Passo 1:
Página 64.
Relembre junto com sua professora o que é um poema visual e em seguida
observe a estrutura do poema disposto nesta página.
Ele é um poema visual? Por quê?
Leia o poema junto com sua professora e perceba que ele não apresenta rimas
como outros poemas que já vimos, porém é possível perceber certo ritmo ao
realizar a leitura.
Ao término da leitura, enumere as estrofes e os versos que ele contém.
Passo 2:
Páginas 65 e 66.
Responda as questões de 1 a 5 acompanhando a explicação da professora na
videoaula. Pause o vídeo para responder e em seguida volte com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
4ª AULA: GEOGRAFIA
Objeto de Conhecimento: Migração.
Aprendizagens Essenciais: Descrever a história das migrações no bairro ou
comunidade em que se vive. Comparar costumes e tradições de diferentes
populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a
importância do respeito às diferenças.
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.
Atividades do dia: 07/10/2020 – capítulo 13
Link da aula: https://youtu.be/Dwh98PNhKbA
Passo 1:
Página 134.
Hoje daremos continuidade ao termo “migrante” que são as pessoas que se
deslocam de um município, estado ou até mesmo de um país para o outro.
Acompanhe a leitura do texto que fala um pouco sobre a vida de Andreia e
descubra porque ela precisou se mudar da sua cidade de origem.
Passo 2:
Página 135.
A partir da leitura do texto responda junto com sua professora as questões
de 1 a 3.
Acompanhe na videoaula a explicação da questão 4, para que você possa
responder em sua casa junto com um familiar.
Forte abraço e até a próxima aula!

