
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 29ª SEMANA – 2º ANO – PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
AULAS DA SEMANA DE 09/11/2020 A 13/11/2020 

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

DIA:11/11-QUARTA-FEIRA 
 

2º ano C: ATIVIDADES EXTRACURRICULARES PRESENCIAIS DE 13H15 ÀS 16H15- DIA:09/11- 
SEGUNDA-FEIRA 

 
Professoras: Cássia e Juliana Souza. 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 09/11 12/11 09/11 

 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
Conteúdos:  
Gênero: Diário  
 
Habilidades: 
(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de 
experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto 
 
Atividades:  

 
 

• Aula on-line pela plataforma Zoom. 

• Assistir o vídeo complementar 

• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar atividade no caderno de 
Diário. 

 
 

2ª atividade avaliativa de Produção Textual- 4º bimestre 
Orientações: 
De acordo com as informações e orientações passadas nas aulas de Produção textual, cada 
aluno deverá confeccionar seu diário pessoal.  
Cada aluno deverá escrever 3 páginas em seu diário pessoal.  
Apresentação: As apresentações aconteceram em dois dias 16 e 23/11. A professora irá 
informar a data de apresentação de cada aluno. 
Valor: 5 pontos.  
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Materiais solicitados: 

• Agenda ou diário ( podem utilizar cadernos pequenos) 

• Canetinhas  

• Lápis de cor  
 
Recursos para a aula:  
 

• Classroom 

• Caderno de Português 

• Zoom. 

• Vídeo complementar  
 
 
Encontro (s) online:  
 

 
 

 
 

     
 
 



                                                                     

  

 
 
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  

 
 
 

• TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS. 
 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 
 


