
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 1ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 16/03/2020 A 20/03/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 

2ª AULA 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 

3ª AULA 19/03/2020 19/03/2020 17/03/2020 

4ª AULA 19/03/2020 19/03/2020 17/03/2020 

5ª AULA 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 

6ª AULA 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 

 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Correção da avaliação mensal de Português 
                     Capítulo 2: Palavras para informar 
                      
Habilidades:  
 

 (EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais. 
 

 (EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colaboração 
dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 
 

 (EF02LP16) Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legendas, imagens, 
pistas gráficas. 

 
3ª e 4ª aula:  
 

 Correção da avaliação mensal de Português  

 Acessem o link disponibilizado para visualizar o gabarito da avaliação mensal de 
Português. 

https://drive.google.com/open?id=1wBffCXWXd8qQ6dbgQJYxv43NYIcNZK8Z 

 
Recursos para a aula: - Link disponibilizado; 

- Borracha; 
- Caderno de Português; 
- Lápis de escrever. 

 

https://drive.google.com/open?id=1wBffCXWXd8qQ6dbgQJYxv43NYIcNZK8Z


                                                                     

  

 
 
5ª e 6ª aula:  
 

 Capítulo 2: Palavras para informar 

 Fazer a leitura das páginas 24 e 25 do livro didático de Português e responder o 
questionário (Texto e imagem) da página 26. 

 Na próxima aula de Português será encaminhado o anexo do gabarito da página 26 do 
livro didático de Português para ser feita a correção. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Língua Portuguesa; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Orientações: Assista às videoaulas e acompanhe as explicações dos conteúdos 
apresentados. Sempre que for necessário, pause os vídeos para acompanhar as aulas. 
Interaja durante as aulas fazendo comentários nas atividades publicadas no Classroom 
sempre que for solicitado. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo. 
 
Bons estudos!!! 


