
                                                                     

  

 

 
 

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

AULAS DA SEMANA DE 26/ 05/ 2020 A 29/ 05/ 2020 
 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: A escrita antes do alfabeto 
                     Palavras para imaginar (onomatopeias) 
                     Explorando os sons 
 
Habilidades: (EF02LP18) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais, em ilustração de história em quadrinhos ou tira. 
* (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. 
* (EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto. 
* (EF02LP24) Criar cartazes simples, utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e 
visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero textual, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
* (EF02LP06) Identificar finalidades da interação oral, em diferentes contextos comunicativos 
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 
* (EF02LP13) Buscar e selecionar textos em diferentes fontes (incluindo ambientes virtuais) 
para realizar pesquisas escolares. 
* (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. 
 
Videoaulas: Vídeo da atividade 1 – A escrita antes do alfabeto - Palavras para imaginar: 
onomatopeias (Livro didático – p. 40 e 42) – Disponível em:  
https://drive.google.com/open?id=14fdAHaKtgH02vvw8uxX8OuetV3OLDTh3  
                      
Vídeo da atividade 2 – Explorando os sons (Livro didático – p. 43 a 45) - – Disponível em:  
https://drive.google.com/open?id=1R0DUe8r8GB5HoVltVa608cRqULLLV4Xe  
 
 
Vídeos complementares: A escrita e o alfabeto – A Mansão Maluca do Professor Ambrósio 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE 
 
Atividade 1:  
 

 Unidade 2: A escrita antes do alfabeto  

 Palavras para imaginar: onomatopeias. 

 Atividade proposta nas páginas 40, 41 e 42 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. 

https://drive.google.com/open?id=14fdAHaKtgH02vvw8uxX8OuetV3OLDTh3
https://drive.google.com/open?id=1R0DUe8r8GB5HoVltVa608cRqULLLV4Xe
https://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE


                                                                     

  

 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 1 

                                 - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
                           - Borracha 

                                      - Caderno de Português; 
                                      - Lápis de escrever 
                                          - Vídeo escrita e o alfabeto – A Mansão Maluca do Professor 
Ambrósio 
 
Atividade 2:  
 

 Explorando os sons  

 Rima 

 Atividade proposta nas páginas 40, 41 e 42 do livro didático SME de Língua 
Portuguesa. 

 
 
Recursos para a aula: - Videoaula 2 

                                 - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 
                                       - Borracha 
                                       - Lápis de escrever 
Atividade 3:  
 

 Rima 

 Atividade proposta no formulário disponível no Classroom  
 
Recursos para a aula: - Computador/ tablet/ celular 
 

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

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

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

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

                                                    
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações: Nas atividades 1 e 2, separe os materiais necessário, assista às videoaulas e 
realize as atividade propostas nos vídeos. Sempre que for necessário, pause os vídeos para 
acompanhar as aulas. 

Na atividade 3, acesse o Classroom para realizar os exercícios do formulário. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


