
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 13ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 20/07/2020 A 24/07/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020 

2ª AULA 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020 

3ª AULA 23/07/2020 23/07/2020 21/07/2020 

4ª AULA 23/07/2020 23/07/2020 21/07/2020 

5ª AULA 24/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 

6ª AULA 24/07/2020 24/07/2020 24/07/2020  

 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Jogo: Será que você sabe? (revisão do conteúdo) 

Avaliação on-line do 2º bimestre 
Leitura do livro paradidático: A infância de Mauricio de Sousa 

                   
Habilidades:  
 

 (EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário 

e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

 (EF02LP05) Interpretar o sentido de aspectos não linguísticos (paralinguísticos) da fala, 

como olhar, riso, gestos, movimentos de cabeça (de concordância ou discordância). 

  (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -

inho/-zinho. 

  (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. 

 
Videoaula:     
                      
As aulas on-line serão gravadas e disponibilizadas no Classroom.   
 
 
 



                                                                     

  

 
 
1ª e 2ª aula:  

 Jogo: Será que você sabe? (revisão do conteúdo)  

 Acesse a plataforma Zoom no horário agendado para realização do jogo proposto.  
 
Recursos para a aula: - Folha avulsa; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 
 

Dia 22/07/2020 

 Avaliação on-line 2º bimestre – 2º ano – Língua Portuguesa 

 Acessem o formulário e sigam as orientações de seu professor quanto à realização da 
avaliação. A prova terá valor de até 10,0 pontos e após o horário de encerramento, o 
formulário da avaliação ficará indisponível.  

 
Recursos para a aula: - Formulário Google. 
 
5ª e 6ª aula:  

 Leitura do livro paradidático: A infância de Mauricio de Sousa 

 Acesse a plataforma Zoom no horário agendado para realização da leitura do livro 
paradidático.  

 
Recursos para a aula: - Livro paradidático: A infância de Mauricio de Sousa. 
 

. 
Encontro (s) online:  
 

2º ano A Segunda-feira às 
9h30 e às 10h20 

Quarta-feira às 
9h30 

Sexta-feira às 
10h20 e às 11:20 

2º ano B Segunda-feira às 
9h30  

Quinta-feira às 
10h20 e às 11:20 

Sexta-feira às 
10h20 e às 11:20 

2º ano C Segunda-feira às 
15h40  

Terça-feira às 
15h00 

Sexta-feira às 
15h00 e às 16h20 

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 20 A 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: Acompanhe as explicações dos conteúdos apresentados nas aulas on-line. 
Interaja durante as aulas fazendo comentários nas atividades publicadas no Classroom 
sempre que for solicitado. 

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


                                                                     

  

 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


