
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – CIÊNCIAS 

 
AULAS DA SEMANA DE 26/05/2020 A 29/05/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana Souza. 
 
Área do conhecimento: Ciências. 
 
Conteúdos: Diferentes plantas por todo lado.  
 
Habilidades: (EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da 
vida de plantas 
em geral. 
 
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, flores e frutos) e a 
função desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, os demais 
seres vivos e outros elementos componentes do ambiente. 
 
Videoaulas:  
Vídeo 1 – Introdução ao 2º bimestre, livro didático de Ciências páginas 46 a 48. Link: 
https://drive.google.com/file/d/1JIzn9nDktA_XPjhd665hZOedOmy1owwb/view?usp=sharing  
 
Vídeo 2 – As partes das plantas. Link: https://drive.google.com/file/d/1-
QFqNyuorSSPbptj45nWl-ghFZKv2jHI/view?usp=sharing  
 
Atividades:  

 Leitura de introdução a unidade do livro SME páginas 44 e 45 de Ciências. 

 Leitura proposta no livro SME páginas 46 a 48:  Tem planta de tudo quanto é jeito. 

 Vídeo de apresentação das partes das plantas. 

 Atividade em anexo: Parte das plantas, anexo 1. Link: 
https://drive.google.com/file/d/1WZgiddTQZ7QFZSPXXfoojZvQUGabjAKv/view?usp=sh
aring  

 

 Encontro(s) online: Terça-feira, dia 26/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 
11h30min, 2ºano C: às 13:30 min.  

 Quarta-feira, dia 27/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 Quinta-feira, dia 28/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 Sexta-feira, dia 29/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 MINUTOS  
 

O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
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https://drive.google.com/file/d/1-QFqNyuorSSPbptj45nWl-ghFZKv2jHI/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1WZgiddTQZ7QFZSPXXfoojZvQUGabjAKv/view?usp=sharing
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Orientações:  
Realizar a leitura de introdução a unidade nas páginas 44 e 45 do livro didático de Ciências. 
Videoaula 1: Acompanhar a introdução ao conteúdo do 2º bimestre no livro didático de 
Ciências páginas 46 a 48. 
Videoaula 2: Assistir à explicação da professora sobre as partes das plantas. 
Atividade Anexo 1: De acordo com as leituras do livro e com as explicações das videoaulas, 
responda a atividade sobre “Partes das plantas”.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
ANEXO 1   
 

                           CIÊNCIAS – PARTES DAS PLANTAS                 

                                               ATIVIDADE-TURMA: 2ºANO 

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___ 

Querido aluno, se não for possível realizar a impressão, desenhar e responder essa atividade 

em uma folha avulsa.  Em breve, você receberá o gabarito para que confira os resultados do 

exercício já realizado. 

 
1) Observe o desenho abaixo e nomeie as partes das plantas. 

 
 


