
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE 29/06/2020 A 03/07/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª aula 29/06 01/07 01/07 

2ª aula 01/07 01/07 03/07 

3ª aula 01/07 03/07 03/07 

 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos: Diferentes plantas por todo lado.  
 
Habilidades:  
 
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, 
local onde se desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana. 
 
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, flores e frutos) e a 
função desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, os demais 
seres vivos e outros elementos componentes do ambiente. 
 
Videoaulas:  
 
Vídeo 1 – Livro didático de Ciências páginas 72 a 75 - Vamos Fazer. 
Link de acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1ecYUUSdRwKw574YjOEjpR-rq8PuhpEu4/view?usp=sharing  
 
Vídeo complementar:  
 
Atividades:  
 
1ª e 2ª aula: 
Vídeo 1 – Livro didático de Ciências páginas 72 a 75 – Vamos Fazer. 
Acompanhe as orientações na videoaula 1 referente as atividades propostas.  
A correção das atividades será feita em nosso encontro no ZOOM.  
 
 
3ª aula:  

Realize a atividade sobre proposta no formulário do Classroom - Transformando as plantas em 

outras coisas. 

Link de acesso: https://forms.gle/KeBg8BPrHmSHxGWG6  

(A atividade valerá 3,0)  

https://drive.google.com/file/d/1ecYUUSdRwKw574YjOEjpR-rq8PuhpEu4/view?usp=sharing
https://forms.gle/KeBg8BPrHmSHxGWG6


                                                                     

  

 
 
Recursos para as aulas: - Livro didático de Ciências; 

- Videoaulas; 
- Classroom; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever 

 
 
Encontro (s) online:  

2º ano A Quarta-feira às 11h20 

2º ano B Quarta-feira às 10h20 

2º ano C Sexta-feira às 14h00 

 
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:  
 
Assista às videoaulas e acompanhe as 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, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 


