Roteiro de
Estudos
DIA: 21 DE OUTUBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
1ª AULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Multiplicação.
Aprendizagens Essenciais: Analisar, interpretar e resolver situaçõesproblema do campo multiplicativo. Reconhecer o dobro, a metade e o triplo
de um número dado. Utilizar a ideia de dobro, metade e triplo como recurso
para calcular com mais eficiência e agilidade.
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 14
Link da aula: https://youtu.be/TwM9A1HIIDM
Passo 1:
Página 97.
Na questão 5 e 6, nós iremos retomar as ideias de dobro e triplo, trabalhadas
no capítulo 12. Na videoaula analise o número de participantes e enfeites
junto com a professora. Pause o vídeo durante a resolução e em seguida volte
coma correção.
Passo 2:
Página 97.
Na questão 7, iremos trabalhar com o princípio multiplicativo. Acompanhe
na videoaula os esclarecimentos da professora para encontrar quantas
combinações de fantasias podem ser compostas.
Passo 3:
Página 98.
Nesta etapa da aula de hoje, explore seus conhecimentos respondendo as
questões de 1 a 3. Acompanhe os esclarecimentos na videoaula, pause o vídeo
para responder e em seguida volte com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
2ª AULA: HISTÓRIA
Objeto de Conhecimento: Os profissionais da escola.
Aprendizagens Essenciais: Identificar diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vivem, seus significados, suas
especificidades e importância.

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.
Capítulo 14
Link da aula: https://youtu.be/u3uarXY09a4
Passo 1:
Página 65.
Na aula de hoje, iremos conversar sobre os diversos profissionais que fazem
a escola funcionar. Acompanhe a leitura do texto “Os profissionais da escola”
e atente-se para o comentário da professora na videoaula.
Passo 2:
Página 66.
A atividade fazendo história, propõe uma entrevista com um funcionário da
escola, no momento não será possível que você (aluno) realize. Porém, a
professora disponibilizará uma entrevista com um dos funcionários da escola
na videoaula.
Passo 3:
Página 67.
“Agora é com você”
Atente-se para a explicação das questões 1 e 2, pause o vídeo para responder
e em seguida volte com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
3ª AULA: PORTUGUÊS
Objeto de Conhecimento: Indicando quantidades: o uso dos numerais.
Aprendizagens Essenciais: 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.
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.
Capítulo 14
Link da aula: https://youtu.be/WF6O2HsRWu4
Passo 1:
Página 90.
Na aula de hoje, nós continuaremos a responder a atividade da aula passada.
Analise com a professora as palavras que indicam ações, dispostas na receita
e, em seguida acompanhe a explicação da questão 8. Pause o vídeo durante
a resolução e depois volte com a correção.
Para responder à questão 9, observe mais uma vez a receita “frutinhas de
coco”. Acompanhe os esclarecimentos da questão, pause o vídeo para
responder e depois volte com a correção.
Passo 2:
Página 91.

Indicando quantidades: uso de numerais.
Para responder à questão proposta nesta página, a professora mostrará na
videoaula a versão original da receita, para que você possa compará-la com
os trechos adaptados que aparecem no livro. Acompanhe os esclarecimentos
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: Os usos da água e suas consequências.
Aprendizagens Essenciais: Reconhecer a importância do solo e da água para
a vida, identificando seus diferentes usos e os impactos desses usos no
cotidiano da cidade e do campo.
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 14
Link da aula: https://youtu.be/YlhNvviuGl0
Passo 1:
Páginas 150 e 151.
Acompanhe a leitura do texto “Os usos da água e suas consequências” e, em
seguida acompanhe o comentário da professora na videoaula.
Converse com seus familiares sobre as ações que você pode adotar para evitar
o desperdício de água e, anote as conclusões na questão 1.
Passo 2:
Páginas 152.
Leia a situação apresentada na questão 2 e reflita juntamente com a
professora para responder aos itens a e b.
Pause o vídeo durante a resolução e depois volte com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!

