
                                                                     

  

 

  
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 16ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 10/08/2020 A 14/08/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª aula 11/08 11/08 13/08 

2ª aula 12/08 13/08 13/08 

 
Área do conhecimento: Geografia.  

 

Conteúdos: - Regras e sinalização de trânsito; 

- Transporte coletivo e a acessibilidade. 

 

Habilidades:  

 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu 

papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso 

responsável. 

 

Videoaulas: Videoaula – Regras e sinalização de trânsito/ Transporte coletivo e a 

acessibilidade. 

Link de acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1QrWrmBzPPZXlLD575UZhCD8fuqcyL6G1/view?usp=sharing  

 

Atividades:  

 

1ª aula:  

Livro didático SME de Geografia – 2º semestre.  

Videoaula – Videoaula – Regras e sinalização de trânsito/ Transporte coletivo e a 

acessibilidade. 

Acompanhe as orientações na videoaula para realização das leituras e atividades propostas 

nas páginas 16 a 19 do Livro didático SME de Geografia sobre as regras do trânsito e o do 

transporte coletivo com a acessibilidade.  

  

 

2ª aula:  

Atividade em anexo – Regras de trânsito.   

Realize a atividade disponível em anexo sobre as regras de trânsito que estão sendo 

apresentadas nas imagens.  

Link de acesso: https://drive.google.com/file/d/1HpKQ1Eyheu8E-

KfIHLEkaYKxOSHrrliS/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1QrWrmBzPPZXlLD575UZhCD8fuqcyL6G1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpKQ1Eyheu8E-KfIHLEkaYKxOSHrrliS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpKQ1Eyheu8E-KfIHLEkaYKxOSHrrliS/view?usp=sharing


                                                                     

  

 

 

 

Durante o nosso encontro no Zoom faremos a correção da atividade. 

 

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

- Classroom; 

- Lápis; 

- Borracha; 

- Atividade impressa. 

 

 

Encontro (s) online:  

2º ano A Terça- feira às 11h20 

2º ano B Terça-feira às 11h20 

2º ano C Quinta-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  

 

TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO 20 A 40 MINUTOS 

 

Orientações:  

 

Assista à videoaula e acompanhe as leituras e atividades propostas, realize a atividade em 

anexo, interaja durante as aulas on-line e faça 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


                                                                     

  

 
 
 
ANEXO 1  
 
 

 

 

 

Querido aluno, se não for possível realizar a impressão, desenhar e responder essa atividade 
em uma folha avulsa. 

 
1) Ligue cada imagem ao seu significado. 

 

  Respeite a 
sinalização. 

 

  

 Atravesse 
sempre na faixa 
de pedestre. 

 

  

 Nunca coloque a 
cabeça para fora 
do veículo em 
movimento 

 

  

 Use cinto de 
segurança. 

 

  

 Olhe para os dois 
lados antes de 
atravessar a rua. 

 

                           GEOGRAFIA – REGRAS DE TRÂNSITO  

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     


