
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 4ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 13/04/2020 A 17/04/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª aula 14/04 14/04 16/04 

2ª aula 15/04 16/04 16/04 

 
Área do conhecimento: Geografia. 
 
Conteúdos: - Refletindo/ Atividades de conclusão da unidade. 

- Correção – Registro de aprendizagem. 

 

Habilidades:  
 
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou 
comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças. 
 

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e 

mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).  

 

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, 

como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de 

representações espaciais da sala de aula e da escola. 

 

Atividades:  

 

1ª aula: 

 

Realizem a leitura da página 42 do Livro didático SME de Geografia e em seguida, responda 
na página 43 o que você aprendeu de mais importante nesta unidade. 
 
Acesse o link disponibilizado a seguir, para visualizar o gabarito da atividade de geografia da 
aula anterior. 
 

Link de acesso: https://drive.google.com/file/d/1Z9DbqxUVb-

8ZKrkD_QHGdEZWqWIje5jH/view 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z9DbqxUVb-8ZKrkD_QHGdEZWqWIje5jH/view
https://drive.google.com/file/d/1Z9DbqxUVb-8ZKrkD_QHGdEZWqWIje5jH/view


                                                                     

  

 

 

2ª aula: 

 Trabalho Avaliativo do 1º Bimestre. 

Valor: 2,0 pontos. 

Disponível no formulário do Classroom.  

O livro didático de Geografia pode ser utilizado como ferramenta de consulta. 

 

Recursos para as aulas:  - Livro didático de Geografia; 

- Classroom; 

- Borracha; 

- Lápis de escrever 

 

 

Acesso ao 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:  

Realize as leituras e as atividades propostas com atenção.  

Interaja durante as aulas fazendo comentários nas atividades publicadas no Classroom  

 

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

