
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE  02/11/2020 A 06/11/2020 

 
Professoras: Cassia e Juliana Souza. 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª aula 02/11- FERIADO 04/11 04/11 

2ª aula 04/11 04/11 06/11 

3ª aula 04/11 06/11 06/11 

 
Área do conhecimento: Ciências. 

 

Conteúdos:  

 

• Refletindo 

 

Habilidades:  

 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que 

fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram 

produzidos no passado.  

(EF02CI02) Justificar o uso de diferentes materiais em objetos de uso cotidiano, tendo em 

vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.). 

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos 

cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza e medicamentos etc.). 

 

Videoaulas:  

• Aula gravada pela plataforma Zoom. 

 

Atividades:  

 

1ª e 2º aula: 

Livro didático SME de Ciências – Refletindo . 

Façam as atividades propostas nas páginas 64 e 65 do livro didático SME de Ciências sobre a 

os tipos de materiais que estudamos neste capítulo do livro. Em nosso próximo encontro on-

line faremos a correção das atividades realizadas. 

 

 

 



                                                                     

  

 

 

 

 

3ª aula:  

Acessem o zoom no horário agendado para realizar o compartilhamento e roda de conversa 

sobre o refletindo  das páginas 64 e 65 do livro didático SME de Ciências. 

 

Recursos para as aulas: - Livro Móvel SME de Ciências – 2º semestre; 

- Classroom; 

- Plataforma Zoom; 

- Lápis; 

- Borracha. 

 

Encontro (s) online:  

2º ano A Quarta-feira às 09h20 

2º ano B Quarta-feira às 09h20 

2º ano C Sexta-feira às 14h00 

 

Acesso ao Zoom: 

 

2o ano A e 2o ano B- 
https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09  

2o ano C - 

https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09 

 

TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS 

 

Orientações:  

 

Realize as leituras e as atividades propostas com atenção.  

Interaja durante as aulas fazendo comentários nas atividades publicadas no Classroom  

 

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/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09

