
                                                                     

  

 

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

 
AULAS DA SEMANA DE 30/03/2020 A 03/04/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 30/03 30/03 30/03 

2ª Aula 31/03 30/03 31/03 

3ª Aula 01/04 31/03 31/03 

4ª Aula 01/04 31/03 02/04 

5ª Aula 03/04 03/04 02/04 

6ª Aula 03/04 03/04 03/04 

 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
     
Unidade 1: A Matemática no mundo ao meu redor 

Capítulo 2 –  Figuras geométricas espaciais e planas 
 
 
Habilidade: 
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.  
(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em sólidos geométricos.  
 
 

Vídeos complementares: 

 

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U&t=62s 

 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=TBnIizv7leo&t=74s 
 

 

Atividades:  
 
1ª e 2ª  aula: 
 

 Assistir o vídeo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=TBnIizv7leo&t=74s


                                                                     

  

 Faça a leitura das páginas 28 e 29 do livro didático de Matemática. Após assista o vídeo 

que encontra- se em anexo. Depois na página 29, desenhe outros objetos que têm 

formas parecidas com as figuras geométricas.  

 

 
 

3ª e 4ª aula: 
 Assistir o vídeo 2, 
 Faça a leitura das páginas 30 a 32  do livro didático de Matemática, após realizar a 

leitura , e após realize a atividade abaixo: 
 

Atividade sobre figuras planas. 
 
No caderno de Matemática, seguindo a orientação da página 29 , escolher 3 objetos que tem a 
figura plana e desenhar no seu caderno, não se esqueça de escrever o nome da figura 
escolhida para desenhar.  

 
 
 
 

5ª e 6ª aula:  
 

Realizar a atividade anexada  em ANEXO 1 e 2: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 
 

Recursos para a aula:  

 Caderno de Matemática 

 Atividades anexadas 

 Livro SME de Matemática 
 
 
 
Orientações:  
 
 
Realizar as atividades mencionadas acima com muito  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! 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
ANEXO 1 
 

         MATEMÁTICA – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS                  

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     

 
Querido aluno, se não for possível realizar a impressão da atividade, desenhar no caderno de 

Matemática.  Em breve você receberá o gabarito para que confira os resultados do exercício já 

realizado. 

 

1- LIGUE OS OBJETOS ÁS SUAS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

 
    
 

                      
 



                                                                     

  

 
 
ANEXO 2: 
 

         MATEMÁTICA – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS                  

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     

 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Querido aluno, se não for possível realizar a impressão da atividade, desenhar no caderno de 

Matemática.  Em breve você receberá o gabarito para que confira os resultados do exercício já 

realizado. 

 

1- ENCONTRE NOME DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS NO CAÇA PALAVRAS. 

 

                  


