
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30ª SEMANA – 2º ANO – ARTE 

 
AULAS DA SEMANA DE 16/11/2020 A 20/11/2020 

 
2º ano A e B: ATIVIDADES EXTRACURRICULARES PRESENCIAIS DE 7H30 ÀS 10H30 – 

DIA:18/11-QUARTA-FEIRA 
 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES APENAS EM 16/11/2020 
Prezados pais ou responsáveis, 

Informamos que nossa escola é um colégio eleitoral. Sendo assim, pós eleições, 15/11, 
apenas na segunda-feira, dia 16/11, as atividades extracurriculares e reforço serão 

suspensas, em virtude da necessidade e importância da sanitização do prédio. 
Destacamos que o encontro on-line Zoom ocorrerá normalmente, às 16h30. 

Atenciosamente. 
Coordenação Pedagógica 

 
Professoras: Cássia e Juliana Souza. 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 17/11 16/11 18/11 

 
 
Área do conhecimento: Arte 
 
Conteúdos:  
Refletindo 
 
Habilidades: 
  
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.  
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas 
etc.)  
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos 
e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.  
(EF15AR22) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Atividades:  
 

• Aula on-line pela plataforma Zoom 

• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar atividade proposta nas 
páginas 58 e 59 do livro didático  SME do Material  2º Semestre de Arte. 

 
 



                                                                     

  

 
 
Recursos para a aula:  

• Classroom 

• Livro do SME do Material didático 2º Semestre  Arte 
 
Encontro (s) online:  

2º ano A e 2º ano B Terça-feira às 07h30 

2º ano C Quarta-feira às 14h00 

 
 

• TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS. 
 

Acesso ao Zoom: 
 

2o ano A e 2o ano B- 

https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09  

2o ano C - 
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09  

 
 
 
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! 
 


