
                                                                     

  

 

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

 
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 25/08 24/08 26/08 

 
 
Área do conhecimento: Arte 
 
Conteúdos:  
Vamos fazer 
 
Habilidades: 
  
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 
(EF15AR5) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Experimentar a 
criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes 
espaços da escola e da comunidade. 
 
 
Videoaulas:  
VÍDEO 1- ARTES P. 19 
 
link:  
https://drive.google.com/file/d/1t8RlXi4D7r3Dq937qACVoFwaezGbEqar/view?usp=sharing 

 

Atividades:  
 

 Assistir a videoaula 1 

 Realizar a leitura e os exercícios propostos da página 19  do livro didático SME de Arte. 

 Aula on-line pela plataforma Zoom 

 Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar a leitura e atividade  
proposta nas  páginas 19  do livro didático SME de Arte e na videoaula.  

 Atividade da videoaula:  

 1º Junte com sua família e  posicionem-se em diferentes pontos da sala, de modo que o 
espaço fique equilibrado e tire uma foto. 

 2º Junte com sua família e posicionem-se em diferentes pontos da sala, de modo que o 
espaço fique desequilibrado e tire uma foto.  

 3º Envie sua foto na atividade do Classroom.  

 Essa atividade faz parte do Projeto de Artes do Colégio, não deixe de participar. 

https://drive.google.com/file/d/1t8RlXi4D7r3Dq937qACVoFwaezGbEqar/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 

 ESSA ATIVIDADE VALERÁ 5 PONTOS.  
 

Recursos para a aula:  

 Videoaula 1 

 Livro do SME Arte 
 
 
 
Encontro (s) online:  

2º ano A  Terça-feira às 10h20 

2º ano B Segunda-feira às 11h20 

2º ano C Quarta-feira às 14h00 

 
 

 

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS. 
 

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:  
 
Páginas 19: Realizar a leitura e os exercícios  da página com muita atenção e empenho.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 


