
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
AULAS DA SEMANA DE 24/08/2020 A 28/08/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª AULA 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 

2ª AULA 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 

3ª AULA 27/08/2020 27/08/2020 25/08/2020 

4ª AULA 27/08/2020 27/08/2020 25/08/2020 

5ª AULA 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 

6ª AULA 28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020 

 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos: Português em dia: escrita  

Estudo da língua 
Atividade avaliativa 

                   
Habilidades:  
 

 (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com 
estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em 
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

 

  (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação. 

 (EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 
Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de sílabas. 

 

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

 (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) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação. 
 

 (EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e 
obedecendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria. 
 



                                                                     

  

 
 
Videoaulas:     
                      

 Videoaula 1 - Português em dia: escrita – páginas 62 a 64. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1Dz8wrdYGCkvkYkP1vglHAIUUGwM-arCJ/view?usp=drivesdk  
 

 Videoaula 2 - Português em dia: escrita – página 65 a 68. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1Ek1st4Gj0fJRkbbxwILHGZU463lijuTE/view?usp=drivesdk  
 

 Videoaula 3 - Português em dia: escrita – Páginas 69 a 72. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1EWg5HymiwBYQMliPMqllo9j_h4fco9a-/view?usp=drivesdk  

 
1ª e 2ª aula:  

 Português em dia: escrita  

 Estudo da língua 

 Assistam à videoaula 1 e façam a leitura e os exercícios das páginas 62 a 64 do 
material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia - 1º semestre).  

 Em nossa aula on-line faremos a leitura e os exercícios das páginas 79 a 81 do material 
móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia- 1º semestre). 

 
Recursos para a aula: - Material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia); 

- Lápis; 
- Borracha. 

 
3ª e 4ª aula: 

 Português em dia: escrita  

 Estudo da língua 

 Assistam à videoaula 2 e acompanhem a leitura e os exercícios das páginas 65 a 68 do 
material móvel SME de Língua Portuguesa Português em dia - 1º semestre).  

 Em nossa aula on-line, no horário agendado, faremos a leitura e os exercícios das 
páginas 82 a 85 do material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia- 1º 
semestre). 

 
Recursos para a aula: - Material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia); 

- Lápis; 
- Borracha. 
 

5ª e 6ª aula:  

 Português em dia: escrita  

 Estudo da língua 

 Assistam à videoaula 2 e acompanhem a leitura e os exercícios das páginas 69 a 72 do 
material móvel SME de Língua Portuguesa Português em dia - 1º semestre). 

 Acessem o formulário para realização da atividade avaliativa de Português que valerá 
até 5,0 pontos para compor a nota do 1º bimestre. 

 Em nossa aula on-line, faremos a leitura e os exercícios das páginas 86 a 88 do 
material móvel de Língua Portuguesa (Português em dia- 1º semestre).  
.  

Recursos para a aula: - Material móvel SME de Língua Portuguesa (Português em dia); 

https://drive.google.com/file/d/1Dz8wrdYGCkvkYkP1vglHAIUUGwM-arCJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Ek1st4Gj0fJRkbbxwILHGZU463lijuTE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EWg5HymiwBYQMliPMqllo9j_h4fco9a-/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

 
 

- Formulário; 
- Lápis; 
- Borracha. 

 
Encontro (s) online:  
 

2º ano A Segunda-feira às 
9h30 e às 10h20 

Quarta-feira às 
9h30 

Sexta-feira às 
10h20 e às 11:20 

2º ano B Segunda-feira às 
9h30  

Quinta-feira às 
10h20 e às 11:20 

Sexta-feira às 
10h20 e às 11:20 

2º ano C Segunda-feira às 
13h15 e às14h40 

Terça-feira às 
14h00 

Sexta-feira às 
13h15 e às 14h40 

 
 

 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 nas aulas on-line. 
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!!! 

https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09
https://us04web.zoom.us/j/8896943073?pwd=WkVyazk5aVdaMUVuQ1FQOGh5VzQ5dz09
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09

