
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 26/10/2020 A 30/10/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 

2ª AULA 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 

3ª AULA 29/10/2020 29/10/2020 27/10/2020 

4ª AULA 29/10/2020 29/10/2020 27/10/2020 

5ª AULA 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 

6ª AULA 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 

 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Registro de aprendizagem 

Português em dia (leitura e escrita) 
Trabalho avaliativo 

 
Habilidades:  
 

• Comparar e diferenciar duas ou mais versões da mesma história escrita por diferentes 
autores ou em diferentes culturas. 

• Separar palavras em sílabas. 

• Escrever corretamente palavras com correspondências regulares diretas e contextuais 
entre letra e fonema. 

• Escrever corretamente sílabas CV, V, CVC, CCV.  

• (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b). 

• (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em todas as sílabas. 

• (EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do 
alfabeto. 

• (EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 

• (EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença 
de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo 
acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 

 
1ª e 2ª aula:  
 

• Registro de aprendizagem 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura das 
páginas 63 a 65 do livro didático SME de Língua Portuguesa.   



                                                                     

  

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

- Lápis; 
- Borracha. 

 
3ª e 4ª aula: 
 

• Português em dia (leitura) 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios das páginas 19 a 21 do material móvel SME de Língua Portuguesa. 

 
Recursos para a aula: - Material móvel SME de Língua Portuguesa. 

- Lápis; 
- Borracha. 

 
5ª e 6ª aula: 
 

• Português em dia (escrita)  

• Atividade avaliativa 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios das páginas 52 a 54 do material móvel SME de Língua Portuguesa. 

• Depois, acessem o formulário disponibilizado e realizem a atividade avaliativa de 
Língua Portuguesa do 4º bimestre. A atividade valerá até 5,0 pontos. 

 
Recursos para a aula: - Material móvel SME de Língua Portuguesa. 

- Lápis; 
- Borracha; 
- Formulários Google. 

 
Encontro (s) online:  
 

2º ano A Segunda-feira às 
7h30 e às 8h20 

Quarta-feira às 
7h30 

Sexta-feira às 8h20 
e às 9h20 

2º ano B Segunda-feira às 
7h30 e às 8h20 

Quarta-feira às 
7h30  

Sexta-feira às 8h20 
e às 9h20 

2º ano C Segunda-feira às 
13h15 e às 15h00 

Terça-feira às 
14h00 

Sexta-feira às 
13h15 e às 15h00 

 

• TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 40 A 50 MINUTOS. 
                                                    
Acesso Zoom:  
 
2º ano A/B 
https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09 
 
2º ano C - 
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09  
 
 

https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09


                                                                     

  

 
 
Orientações: Acompanhem as explicações dos conteúdos apresentados nas aulas on-line. 
 
 
Interajam durante as aulas fazendo comentários nas atividades publicadas no Classroom 
sempre que for solicitado. 
 
Em caso de dúvidas, entrem em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


