
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 2º ANO – PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
AULAS DA SEMANA DE 24/08/2020 A 28/08/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª aula 24/08 27/08 24/08 

 
 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
Conteúdos: Gênero textual: Regras de jogos e instruções de montagem 
 
Habilidades: 
(EF02LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor 
ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções 
de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.  
(EF02LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em 
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
 
Videoaulas:  
 
Vídeo 1- Produção Textual- Regras de jogos e instruções de montagem 
Link:  
https://drive.google.com/file/d/1tEpFiw1JcZbkrcGMhWBYN4-p3BozYT_Q/view?usp=sharing 
 
 
Vídeo complementar:  
 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=LAUp9UNH9cs 
 
Atividades:  
 

 Assistir a videoaula 1 

 Realizar atividade da videoaula disponível no Classroom . 

 Assistir o vídeo complementar  
ATIVIDADE AVALIATIVA: Siga às orientações do vídeo e monte seu caminhão 
utilizando lego.  
Tire uma foto e envie aqui no Classroom.  
Essa atividade valerá 5 pontos. 

https://drive.google.com/file/d/1tEpFiw1JcZbkrcGMhWBYN4-p3BozYT_Q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LAUp9UNH9cs


                                                                     

  

 
 

Recursos para a aula:  

 Videoaula 

 Classroom  
 
Encontro (s) online:  
 

2º ano A Segunda-feira às 10h20 

2º ano B Quinta-feira às 10h20 

2º ano C Segunda-feira às 13h15 

 
 

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 DE 30 A 40 MINUTOS. 
 
 
 
Orientações:  
Assistir o videoaula e realizar atividade proposta.   
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 
 


