
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 16ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 10/08/2020 A 14/08/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 

2ª AULA 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 

3ª AULA 13/08/2020 13/08/2020 11/08/2020 

4ª AULA 13/08/2020 13/08/2020 11/08/2020 

5ª AULA 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 

6ª AULA 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 

 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Capítulo 5: Palavras para imaginar 

Olhando o texto bem de perto 
Ponto? Ponto! Então, ponto. 
Leitura e interpretação de texto 

                   
Habilidades:  
 

 (EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, 

além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. 

 (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação. 

 
Videoaulas:     
                      

 Videoaula 1 - Capítulo 5: Palavras para imaginar – páginas 12 e 13. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/11Cq_DBHNvHCDVaGrc94KP0HdHpvcmp1g/view?usp=drivesd
k  

 Videoaula 2 - Olhando o texto bem de perto – páginas 14 a 16. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/11HHgwc-zW767fR31sefSdtDhD89aqfVz/view?usp=drivesdk  
 

 Videoaula 3 - Ponto? Ponto! Então, ponto. – Páginas 16 e 17. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/11GhgJAZTQZ7hzbTGCd7YLd61G9E47E-3/view?usp=drivesdk  

 
1ª e 2ª aula:  

 Capítulo 5: Palavras para imaginar 

 Português em dia (leitura e interpretação de texto)  

https://drive.google.com/file/d/11Cq_DBHNvHCDVaGrc94KP0HdHpvcmp1g/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11Cq_DBHNvHCDVaGrc94KP0HdHpvcmp1g/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11HHgwc-zW767fR31sefSdtDhD89aqfVz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11GhgJAZTQZ7hzbTGCd7YLd61G9E47E-3/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

 
 

 Assistam à videoaula 1 e façam a leitura das páginas 12 e 13 do livro didático SME de 
Língua Portuguesa. Em seguida, faça no caderno de Português a atividade proposta no 
final do vídeo.  

 Em nossa aula on-line faremos a leitura e os exercícios das páginas 28 a 30 do material 
móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia). 

 
 
Recursos para a aula: - Livro didático SME Língua Portuguesa; 

- Material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia); 
- Caderno de Português; 
- Lápis; 
- Borracha. 

 
3ª e 4ª aula: 

 Olhando o texto bem de perto 

 Português em dia - Leitura e interpretação de texto 

 Assistam a videoaula 2 e acompanhem a leitura das páginas  14 a 16 do livro didático 
SME de Língua Portuguesa. Depois, façam no caderno de Português o exercício 
proposto no final do vídeo.   

 Em nossa aula on-line, no horário agendado, faremos a leitura e os exercícios das 
páginas 31, 32 e 56 do material móvel de Língua Portuguesa (Português em dia). 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME Língua Portuguesa; 

- Material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia); 
- Caderno de Português; 
- Lápis; 
- Borracha. 

5ª e 6ª aula:  

 Ponto? Ponto! Então, ponto. 

 Leitura e interpretação de texto (escrita) 

 Acessem a plataforma Zoom no horário agendado para realizarmos a leitura das 
páginas 16 e 17 do livro didático SME de Língua Portuguesa. Em seguida, acessem o 
formulário disponível no Classroom para fazer os exercícios propostos.  

 Em nossa aula on-line, faremos a leitura e os exercícios das páginas 57 a 59 do 
material móvel de Língua Portuguesa (Português em dia).  
.  

Recursos para a aula: - Livro didático SME Língua Portuguesa; 
- Material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia); 
- Formulário; 
- Lápis; 
- Borracha. 

 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Encontro (s) online:  
 

2º ano A Segunda-feira às 
9h30 e às 10h20 

Quarta-feira às 
9h30 

Sexta-feira às 
10h20 e às 11:20 

2º ano B Segunda-feira às 
9h30  

Quinta-feira às 
10h20 e às 11:20 

Sexta-feira às 
10h20 e às 11:20 

2º ano C Segunda-feira às 
13h15 e às14h40 

Terça-feira às 
14h00 

Sexta-feira às 
13h15 e às 14h40 

 
 

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 20 A 40 MINUTOS. 
                                                    
Acesso 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  
 
Orientações: Acompanhe as explicações dos conteúdos apresentados nas aulas on-line. 
Interaja durante as aulas fazendo 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

