
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 25ª SEMANA – 2º ANO – ARTE 

 
AULAS DA SEMANA DE 12/10/2020 A 16/10/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 13/10- 
ANTECIPAÇÃO DO 

DIA DO 
PROFESSOR 

12/10- FERIADO 
RELIGIOSO 

14/10 

 
 
Área do conhecimento: Arte 
 
Conteúdos:  
Dobradura 
 
Habilidades: 
  
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 
 
 
Vídeo complementar:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SBWrr2mP7Oc 
 

 

Atividades:  
 

• Aula on-line pela plataforma Zoom 

• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar atividade proposta : 
Dobradura de Cachorrinho 

 
Recursos para a aula:  

• Vídeo complementar 

• Papel sulfite ou dobradura 

• Canetinha ou giz de cera 
 
 
Encontro (s) online:  

2º ano C Quarta-feira às 14h00 

 

• TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBWrr2mP7Oc


                                                                     

  

 
 
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  

 
Orientações:  
 

• Realizar todas as atividades com capricho e empenho.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 

SEMANA DA CRIANÇA 
QUERIDO ALUNOS, 
ESTÁ CHEGANDO A: SEMANA DA CRIANÇA – 14, 15 E 16 DE OUTUBRO.  
O Dia das crianças está chegando... 
Vocês são nossos convidados especiais para comemorarem com muita alegria essa data que é muito 
especial... 
Segue cronograma: 
Dia 14/10- Dia do time de futebol:  
Nesse dia vocês irão usar uma roupa que represente seu time de futebol favorito. 
Atividade no zoom:  Brincadeira o Mestre mandou... 
 
Dia 15/10 – Dia da Fantasia: 
Nesse dia vocês poderão usar uma fantasia ou um adereço de sua preferência. Você ainda 
poderá usar sua criatividade e criar sua fantasia com  os elementos que tiver em casa! 
Atividade no zoom: Just dance em família  
 
Dia 16/10- Dia do Pijama: 
Nesse dia vamos usar pijama e juntos iremos assistir a um filme. Prepare sua pipoca para 
juntos nos divertimos.  
Atividade no zoom: Prepare sua pipoca, juntos iremos assistir a um filme.  
Atividade de Artes:  Dobradura de Cachorrinho.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SBWrr2mP7Oc 
 
Atividade em família: Juntamente com a sua família, realize uma brincadeira de sua 
preferência, registre esse momento por foto ou vídeo e nos envie pelo Classroom.  

BOA DIVERSÃO A TODOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=SBWrr2mP7Oc

