
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 4ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 06/04/2020 A 09/04/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 

2ª AULA 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 

3ª AULA 09/04/2020 09/04/2020 07/04/2020 

4ª AULA 09/04/2020 09/04/2020 07/04/2020 

5ª AULA Feriado religioso Feriado religioso Feriado religioso 

6ª AULA Feriado religioso Feriado religioso Feriado religioso 

 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Unidade 1- Guardando o que aprendemos 
                     Separação de sílabas 

  
Habilidades:  
 

• (EF02LP20) Escrever listas de nomes ou de objetos, associando, quando pertinente, 
texto verbal e visual, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

• (EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade 
adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta. 
 

• (EF02LP15) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esferas 
da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 
produziu, a quem se destinam. 
 

• (EF02LP04) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas 
de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor 
(“senhor/a”, “você” etc.). 
 

• (EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, 
mediais ou finais para criar novas palavras. 

 
 
Videoaula: 
 

• Videoaula 1: Separação de sílabas – Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1RSv2gJAka4zD4fNX4-ksEpjrU20_dc2m/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1RSv2gJAka4zD4fNX4-ksEpjrU20_dc2m/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
1ª e 2ª aula:  
 

• Registro de aprendizagem (correção) 

• Acessem o link disponibilizado para abrir o gabarito das atividades da 37 do livro 
didático de Português. 

https://drive.google.com/file/d/18UhZCgIp3fPNMBB9-_5OFaEmjPnEWF5Q/view?usp=sharing  

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
3ª e 4ª aula:  
 

• Separação de sílabas 

• Acessem o link para assistir a videoaula 1 e acompanhar as explicações da professora. 
 
Recursos para a aula: - Videoaula; 

- Caderno de Língua Portuguesa; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
 
Orientações: Assistam às videoaulas e acompanhem às 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://drive.google.com/file/d/18UhZCgIp3fPNMBB9-_5OFaEmjPnEWF5Q/view?usp=sharing

