Roteiro de
Estudos
DIA: 20 DE OUTUBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
1ª AULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Adição e subtração.
Aprendizagens Essenciais: Interpretar, formular e resolver situaçõesproblema do campo aditivo, compreendendo diferentes significados da adição
e da subtração.
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: 20/10/2020 – capítulo 14
Link da aula: https://youtu.be/bsMFSkkQr9k
Passo 1:
Página 95.
Para iniciarmos nossa aula de hoje, observe com a professora as tabelas dos
itens a e b respondidas na aula passada.
Após fazer a observação acima, atente-se para a explicação dos itens c e d,
pause o vídeo para responder e depois volte com a correção.
Passo 2:
Página 95.
Na questão 3, você irá comparar as duas formas de resolução para descobrir
a pontuação da equipe Guardiões da Matemática na terça-feira, nos jogos de
queimadas.
Na videoaula, acompanhe os esclarecimentos da professora.
Passo 3:
Página 96.
Para responder à questão 4, interprete junto com a professora as situações
apresentadas em cada item. Pause o vídeo durante a resolução e depois volte
com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
2ª AULA: PORTUGUÊS
Objeto de Conhecimento: Receita.
Aprendizagens Essenciais: Ler e compreender, assim como planejar e
produzir, receita culinária. Identificar palavras que pertencem à classe dos

numerais e a função delas na construção de textos e sua variação, conforme
o contexto em que aparecem empregadas.
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: 20/10/2020 – capítulo 14
Link da aula: https://youtu.be/zXAQ2sM__NY
Passo 1:
Páginas 84 e 85.
Abertura do capítulo.
Iniciaremos nossa aula de hoje, com a abertura do capítulo 14, refletindo um
pouco sobre a importância de fazer o uso de receita culinária.
Acompanhe na videoaula a leitura da questão 1 e, em seguida pense um
pouco a partir das perguntas abaixo.
. Para que usamos receita? Onde podemos encontra uma receita culinária?
Observe a imagem da questão 2, para junto com a professora responder
oralmente as perguntas dos itens propostos.
Acompanhe na videoaula a explicação da questão 3, para responder junto
com alguém da sua família.
Passo 2:
Páginas 86 e 87.
Atente-se na videoaula, a professora irá mostrar a fotografia de uma receita
e, em seguida fazer perguntas como:
Você sabe como é feita essa receita? Quais ingredientes são usados?
Leia a receita com a professora e fique atento aos esclarecimentos.
Passo 3:
Páginas 88 e 89.
Acompanhe a leitura e explicações das questões dispostas nestas páginas.
Pause o vídeo durante a resolução e, em seguida volte com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
3ª AULA: INGLÊS
Link da aula: https://youtu.be/0jcB26w4EBw
GOOD MORNING!
Iremos estudar o capítulo 13 e 14.
Atividades páginas 147, 149, 151, 154, 155, 156 e 158.
Envie para a professora Monnalysa as atividades das páginas realizadas. 991839273.

4ª AULA: EXTRA
Link da aula: https://youtu.be/u8QOvkIMjfM
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 balões, copos descartáveis e algumas
tampinhas de garrafas, precisaremos também de um bastão (cabo de
vassoura)
Passo 03 – Tenha ao lado uma garrafinha com água.
Não se preocupe se não conseguir realizar todos os exercícios. Faça no seu
ritmo.

