
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – HISTÓRIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/09/2020 A 18/09/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª AULA 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 

2ª AULA 17/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 

 
Área do conhecimento: História 
 
Conteúdos: Refletindo 
 
Habilidades:  
 

• (EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu 
convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado.    

 

• (EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria 
experiência no âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais 
alguns objetos são preservados e outros são descartados.            

 
Vídeo complementar: 
 

• Grandes civilizações - O Império Romano – parte 1. Disponível em: 
https://youtu.be/C-XTYA9USa8  
 
 
Atividades:  
 
1ª aula: 

• Refletindo 

• Façam a leitura e os exercícios propostos nas páginas 38 e 39 do livro didático SME de 
História. A correção será realizada na aula on-line, no horário agendado. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de História; 

- Lápis; 
- Borracha. 

 
2ª aula: 
 

• Refletindo – Correção 

• Vídeo complementar 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos os exercícios das 
páginas 38 e 39 do livro didático SME de História. 

• Depois, durante a aula, assistiremos à animação sobre o Império Romano. 



                                                                     

  

 
 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de História; 

- Vídeo complementar; 
- Lápis; 
- Borracha. 

 
Encontro(s) online:  
  

2º ano A Quinta-feira às 7h30 

2º ano B Quarta-feira às 7h30 

2º ano C Quinta-feira às 13h15 

 
 

• TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 20 A 40 MINUTOS. 
                                                    
Acesso Zoom:  
 
2º ano A 
https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09 
 
2º ano B  
https://us04web.zoom.us/j/8896943073?pwd=WkVyazk5aVdaMUVuQ1FQOGh5VzQ5dz09 
 
2º ano C  
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09  
 
Orientações: Acompanhe as explicações dos conteúdos apresentados na sala de aula virtual 
(Classroom). 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, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


