
                                                                     

  

 

  
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 14ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 27/07/2020 A 31/07/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª aula 28/07 28/07 30/07 

2ª aula 29/07 30/07 30/07 

 
Área do conhecimento: Geografia.  
 
Conteúdos: - Os segredos do supermercado; 

- Atividade avaliativa. 
 
Habilidades:  
 
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas 
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. 
 
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, 
como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de 
representações espaciais da sala de aula e da escola. 
 
 
Atividades:  
 
1ª aula:  
 
- Acesse a atividade disponível em anexo e respondas as atividades propostas sobre a leitura 

do Livro Móvel de Geografia – Os segredos dos supermercados.  

Link de acesso à atividade:  

https://drive.google.com/file/d/1-_DFt48blsnn9CufSE107dS2b8oe2SMq/view?usp=sharing  

 

- Durante o nosso encontro no Zoom faremos as apresentações e as correções da atividade 
solicitada. 
 
 
2º aula: Atividade avaliativa de Geografia - Disponível no formulário do Classroom. 
Valor: 3,0 
 
 
Recursos para as aulas:  - Livro Móvel de Geografia; 

- Classroom; 
- Formulário; 
- Atividade impressa; 
 

https://drive.google.com/file/d/1-_DFt48blsnn9CufSE107dS2b8oe2SMq/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 

Encontro (s) online:  

2º ano A Terça- feira às 11h20 

2º ano B Terça-feira às 11h20 

2º ano C Quinta-feira às 14h00 

 
 
Acesso ao Zoom: 
 

2o ano A - 
https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09  

2o ano B - 
https://us04web.zoom.us/j/8896943073?pwd=WkVyazk5aVdaMUVuQ1FQOGh5VzQ5dz09  

2o ano C - 
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09  

 
TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO 20 A 40 MINUTOS 

 

Orientações:  
 
Realize as atividades solicitadas pela professora e acompanhe as explicações e correções dos 
conteúdos apresentados no Zoom.  
Interaja durante as aulas on-line e realize comentários nas atividades publicadas no 

Classroom sempre que for solicitado. 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09
https://us04web.zoom.us/j/8896943073?pwd=WkVyazk5aVdaMUVuQ1FQOGh5VzQ5dz09
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09


                                                                     

  

 
ANEXO 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querido aluno, se não for possível realizar a impressão, copiar e responder essa atividade em 

uma folha avulsa. 

 

1) Registre nas linhas a seguir o que você achou de mais interessante durante a leitura do 

livro. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Descreva uma das estratégia utilizada pelos donos dos supermercados para que as 

pessoas passem mais tempo dentro do estabelecimento. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) Escreva qual seção do supermercado você mais gosta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4) Cite 3 produtos que podemos encontrar na seção de laticínios. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Boa atividade! 

 

                           Geografia – Segredos do supermercado  

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     


