Roteiro de
Estudos
DIA: 28 DE OUTUBRO DE 2020 - 2°ANO E.F

Olá, querido(a) aluno(a)!
1ª AULA: MATEMÁTICA
Objeto de Conhecimento: Adição e subtração.
Aprendizagens Essenciais: Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com o significado de
juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias de pessoais ou
convencionais.
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: 28/10/2020 – capítulo 15
Link da aula: https://youtu.be/OXa5bHLhMTQ
Passo 1:
Página 110.
Para iniciar a resolução de atividades de hoje, observe junto com a professora
a forma como cada operação do item a foi resolvida.
Dados os esclarecimentos, anote as conclusões no tem b.
Acompanhe a explicação do item c. Pause o vídeo para responder e em
seguida volte com a correção.
Passo 2:
Página 111.
Na questão 5, pause o seu vídeo para analisar como cada criança respondeu
a mesma operação. Após a observação, continue a aula com os
esclarecimentos da professora sobre cada situação apresentada e anote as
diferenças entre elas no item a.
Acompanhe a explicação do item b, 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: Tipos de trabalho.
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.
Atividades do dia: 28/10/2020 – capítulo 15
Link da aula: https://youtu.be/fkH2emZw2t4
Passo 1:
Páginas 74 e 75.
Abertura do capítulo 15.
Na aula de hoje iremos conversar um pouco sobre as formas de trabalho que
existem dentro de uma comunidade e a importância de cada uma delas.
Atente-se para a leitura do texto e, indagações e esclarecimentos que a
professora fará na videoaula. Em seguida, pense um pouco a partir do boxe
“trocando ideias”.
Passo 2:
Página 76.
Acompanhe a leitura do texto disposto nesta página em seu livro e, entenda
a diferença entre “trabalho formal e informal”.
Passo 3:
Páginas 77 e 78.
Fique atento para a leitura e esclarecimento da atividade proposta nestas
páginas, pause o vídeo durante a resolução e, em seguida volte com a
correção.
Forte abraço e até a próxima aula!
3ª AULA: PORTUGUÊS
Objeto de Conhecimento: Produção Textual/Receita.
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.
Atividades do dia: 28/10/2020 – capítulo 14
Link da aula: https://youtu.be/y8Hq1VkgeAs
Passo 1:
Página 100.
Durante este capítulo, nós estamos estudando sobre o gênero textual
“receita” e hoje você irá criar a sua com a ajuda de um familiar.
Para iniciarmos a aula, pense um pouco a partir das perguntas de Tina. Em
seguida, acompanhe a leitura da professora da tabela com os comandos.
Escolha uma receita de família e dê um título cheio de carinho para ela.
Passo 2:
Página 101.
É hora de esclarecer o que deve ser escrito e o que não pode faltar na sua
receita. Atente-se na videoaula.

Passo 3:
Página 101.
Revise seu texto de acordo com as perguntas da questão 3.
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.
Atividades do dia: 28/10/2020 – capítulo 14
Link da aula: https://youtu.be/ItPK2dXjPNw
Passo 1:
Página 159.
Para iniciarmos aula de hoje, relembre com sua professora sobre os diferentes
usos do solo e suas consequências.
Atente-se na videoaula para continuar respondendo a atividade da aula
passada. Pause o vídeo durante a resolução e, em seguida volte com a
correção.
Passo 2:
Páginas 160 e 161.
E para concluir, relembre os assuntos estudados neste capítulo.
. Os usos da água e do solo.
. As consequências da ação humana na água e no solo.
. Como evitar o desperdício de água e proteger o solo.
Forte abraço e até a próxima aula!

