
                                                                     

  

 

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

 
AULAS DA SEMANA DE 23/03/2020 A 27/03/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020 

2ª AULA 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020 

3ª AULA 26/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 

4ª AULA 26/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 

5ª AULA 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 

6ª AULA 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 

 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Texto e imagem 
                     Correção da página 26 do livro didático 

Artigo 
Separação de sílabas 

                      
Habilidades:  
 

 (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. 
 

 (EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colaboração 
dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 
 

 (EF02LP16) Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legendas, imagens, 
pistas gráficas. 
 

 (EF02LP15) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esferas 
da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 
produziu, a quem se destinam. 
 

 (EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade 
adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta. 
 

 (EF02LP04) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas 
de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor 
(“senhor/a”, “você” etc.). 
 



                                                                     

  

 
 

 (EF02LP25) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com 
estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em 
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

 
1ª e 2ª aula:  
 

 Texto e imagem  

 Correção da página 26 do livro didático 

 Fazer a leitura das páginas 27 e 28 do livro didático de Português e desenhar um 
pinguim de férias na praia na página 29. 

 Acessem o link disponibilizado para visualização do gabarito da atividade da página 26 
do livro didático. 

https://drive.google.com/open?id=164q9ETCakwdU2-PlMHJqxpbBhgsqaaO0 

 

Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Caderno de Português; 
- Lápis de escrever. 

 
3ª e 4ª aula:  
 

 Artigo 

 Fazer a leitura da página 30 do livro didático de Português, em seguida, acessar o link 
disponibilizado para jogar Masculino e feminino. 

 Importante: Senhores responsáveis, durante o jogo, sempre que o(a) aluno(a) guardar 
um objeto no baú e classificá-lo como masculino ou feminino, oriente e auxilie na leitura 
da frase que será formada, de modo que ele(a) perceba a utilização do artigo. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/masculinoFeminino/?deviceType=computer 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever; 
- Link disponibilizado. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

 Separação de sílabas 

 Assistam ao vídeo Separação de sílabas acessando o link disponibilizado: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph7EgZFA-_I   

 Em seguida, leiam as páginas 31 e 32 do livro didático. 

https://drive.google.com/open?id=164q9ETCakwdU2-PlMHJqxpbBhgsqaaO0
http://www.escolagames.com.br/jogos/masculinoFeminino/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=Ph7EgZFA-_I


                                                                     

  

 

 

 Depois, acessem o link disponibilizado para ver o vídeo Aprendendo a formar 
palavras usando as sílabas do alfabeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=x8m-3eoCNn0 

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

- Links disponibilizados; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Orientações: Assistam às videoaulas e acompanhem às explicações dos conteúdos 
apresentados. Sempre que for necessário, pause os vídeos para acompanhar as aulas. 
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. 
Bons estudos!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x8m-3eoCNn0

