
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 22ª SEMANA – 2º ANO – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 21/09/2020 A 25/09/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 21/09 21/09 21/09 

2ª Aula 22/09 21/09 22/09 

3ª Aula 23/09 22/09 22/09 

4ª Aula 23/09 22/09 24/09 

5ª Aula 25/09 25/09 24/09 

6ª Aula 25/09 25/09 25/09 

 
Área do conhecimento: Matemática 
 
DATA DA AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: 25/09. 
 
Conteúdos:  
Estudo de Matemática 
Resolução de problemas 
 
   
Habilidade: 
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar "tem mais", "tem menos" ou 
"tem a mesma quantidade", indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. 
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os 
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 
(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana 
e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.  
(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.  
 
 
Atividades:  
 
1ª e 2ª aula: 
 

 Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 109 a 113 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 
 

 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 3ª e 4ª aula: 
 

 Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 104 a 118 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 
 

 5ª aula: 

 Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 119 a 123 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 

 
 6ª  aula: 
 

 Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 124 a 128 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 
 

 
 

 
Recursos para a aula:  

 Livro didático do Material Móvel SME de Matemática 

 Classroom 
 
Encontro (s) online:  

2º ano A Segunda-feira às 11h20 Quarta-feira às 10h20 Sexta-feira às 9h30 

2º ano B Segunda-feira às 10h20 Terça-feira às 9h30 Sexta-feira às 9h30 

2º ano C Segunda-feira às 15h40 Terça-feira às 15h00 Quarta-feira às 15h40 

 
 

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 DE 30 A 40 MINUTOS. 
 
Orientações:  
 

 Realizar todas as atividades com capricho e empenho.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom.  
Bons estudos! 


