Roteiro de
Estudos
DIA: 27 DE OUTUBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
1ª AULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Problemas envolvendo adição e subtração.
Aprendizagens Essenciais: Interpretar, formular e resolver situaçõesproblema do campo aditivo, compreendendo diferentes significados da adição
e da subtração.
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 15
Link da aula: https://youtu.be/GZRTs7AvWK4
Passo 1:
Página 108.
A atividade “Siga em frente” apresenta diferentes situações para serem
analisadas as possibilidades de usar procedimentos de cálculos do campo
aditivo e multiplicativo.
Atente-se na videoaula para os esclarecimentos da questão 1. Pause o vídeo
para responder e em seguida volte com a correção.
Passo 2:
Páginas 108 e 109.
Analise junto com sua professora o passo a passo de como Lucas respondeu
o problema do item a. Em seguida, resolva a operação proposta de acordo
com os esclarecimentos da sua professora. Pause o vídeo durante a resolução
e, depois volte com a correção.
Passo 3:
Página 109.
Atente-se na videoaula para responder as questões 2 e 3. Pause o vídeo para
responder e depois volte com a correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
2ª AULA: PORTUGUÊS
Objeto de Conhecimento: Fazendo arte com os alimentos.
Aprendizagens Essenciais: Ler e compreender, assim como planejar e
produzir, receita culinária.
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/9OK4RxcUpzk
Passo 1:
Página 102.
Na última aula, estudamos que a transformação dos alimentos é uma
verdadeira química. Hoje iremos refletir sobre a transformação dos alimentos
em obras de arte.
. Você já viu uma obra de arte feita com alimentos?
Observe a imagem disposta nesta página e, pense um pouco a partir da
pergunta abaixo.
. Por que o pintor escolheu um prato azul?
Atente-se na videoaula para os esclarecimentos da professora.
Passo 2:
Página 103.
Fique atento para os esclarecimentos das questões de 1 a 4. Pause o vídeo
para responder e, em seguida volte com a correção.
Passo 3:
Página 103 e 104.
Nesta etapa da aula de hoje, você será o protagonista, faça um prato com o
alimento que você não gosta usando a ideia de Ida. Atente-se na videoaula
para os esclarecimentos.
Passo 4:
Página 105.
A aula de hoje será encerrada no Meet às 16:00h, para o compartilhamento
dos pratos e a troca de ideias a partir das perguntas dispostas nestas
páginas.
Forte abraço e até a próxima aula!
3ª AULA: INGLÊS
Link da aula:
https://drive.google.com/file/d/1zDrEr3cOUQcdiUfcYd_fHD0c7_e5a4H
L/view?usp=sharing
GOOD MORNING!
Iremos estudar o capítulo 14.
Atividades páginas 158, 159, 160, 161 e 163.
Envie para a professora Monnalysa as atividades das páginas realizadas. 991839273.
4ª AULA: EXTRA
LINK DA AULA: https://youtu.be/V00sbXCLsGE
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 dois balões e uma dupla para fazer os
alongamentos e as atividades com você.
Passo 03 – Tenha ao lado uma garrafinha com água.
Não se preocupe se não conseguir realizar todos os exercícios. Faça no seu
ritmo.

