
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 22/06/2020 A 26/06/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 

2ª AULA 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 

3ª AULA 25/06/2020 25/06/2020 23/06/2020 

4ª AULA 25/06/2020 25/06/2020 23/06/2020 

5ª AULA 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 

6ª AULA 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 

 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Organizando o texto 

Vamos fazer 
                   
Habilidades:  
 

 (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com 

estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em 

substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação. 

 (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 

 (EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 

 (EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

 (EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, 

receitas (modo de fazer),  relatos  (digitais ou impressos), a formatação e diagramação 

específica de cada um desses gêneros. 

 (EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia 

infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 



                                                                     

  

 

 (EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de 

observação de resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado. 

 (EF02LP25) Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica 

de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 (EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital 

noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros 

gêneros do campo jornalístico, considerando  a situação comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

 (EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados 

ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

 (EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital 

noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e 

diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 (EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas 

de conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou 

impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 

inclusive o uso de imagens. 

 (EF15LP05) Pesquisar, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do 

texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 

 (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração 

dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e pontuação. 

 (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou 

digital. 

 
Videoaulas:  
 
Vídeo 1 – Organizando o texto (Livro didático – p. 59 e 60). Disponível em:  
https://drive.google.com/file/d/1XjIrUtao9xVVQ_OLEjiLEQGjvXjuO1Kn/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1XjIrUtao9xVVQ_OLEjiLEQGjvXjuO1Kn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XjIrUtao9xVVQ_OLEjiLEQGjvXjuO1Kn/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

    
                      
 
Vídeo 2 – Vamos fazer (Livro didático – p. 61 a 63). Disponível em:  
https://drive.google.com/file/d/1XkXdVkqtmJV6N9qQZppWQ1K6wt_pBTWs/view?usp=drivesd
k  
 
 
1ª e 2ª aula:  
 

 Vídeo 1 - Organizando o texto  

 Assistir à videoaula e acompanhar o conteúdo proposto nas páginas 59 e 60 do livro 
didático SME de Língua Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Videoaula 1 

- Livro didático SME de Língua Portuguesa 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 
 

3ª e 4ª aula:  
 

 Vídeo 2 – Vamos fazer 

 Assistir à videoaula e acompanhar a leitura e explicação das páginas 61, 62 e 63 do 
livro didático SME de Língua Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Videoaula;  

- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

 Formulário  

 Acessar o formulário disponibilizado para fazer os exercícios propostos. 
 
Recursos para a aula: - Videoaula;  

- Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Encontro (s) online:  
 

 Segunda-feira, dia 08/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano 
C: às 13:30 min. 

 Terça-feira, dia 09/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 14:00 min.  

 Quarta-feira, dia 10/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 14:00 min.  

https://drive.google.com/file/d/1XkXdVkqtmJV6N9qQZppWQ1K6wt_pBTWs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XkXdVkqtmJV6N9qQZppWQ1K6wt_pBTWs/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

 Quinta-feira, dia 11/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min. 

 Sexta-feira, dia 12/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  
 
 

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 40 MINUTOS. 
                                                    
Acesso 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!!! 

https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09
https://us04web.zoom.us/j/8896943073?pwd=WkVyazk5aVdaMUVuQ1FQOGh5VzQ5dz09
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09

