
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – 2º ANO – MATEMÁTICA 

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

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª Aula 14/09 14/09 14/09 

2ª Aula 15/09 14/09 15/09 

3ª Aula 16/09 15/09 15/09 

4ª Aula 16/09 15/09 17/09 

5ª Aula 18/09 18/09 17/09 

6ª Aula 18/09 18/09 18/09 

 
Área do conhecimento: Matemática 
 
 
Conteúdos:  
Registro de aprendizagem 
Refletindo 
   
Habilidade: 
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) 
e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. 
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais 
e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). 
(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla 
entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da 
realidade próxima. 
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três 
variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e 
gráficos de colunas simples. 
 
 
 
Videoaula:  
 
 
Vídeo 1: Refletindo p. 34 e 35 
 
Link:  
https://drive.google.com/file/d/10hQrwoHpZtoEtmt66sBinoiht04zUVdM/view?usp=sharin
g 
 
 
Atividades:  



                                                                     

  

 
 
1ª e 2ª aula: 
 

• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 31 a 33 do livro didático SME de Matemática; 

• Assistir a videoaula 1; 

• Realizar a leitura do refletindo e os exercícios propostos das páginas 34 e 35 do livro 
didático SME de Matemática; 
 

 
 3ª e 4ª aula: 
 

• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 94 a 98 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 
 

 5ª aula: 
• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 

nas páginas 99 a 103 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 
 
 6ª  aula: 
 

• Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios propostos 
nas páginas 104 a 108 do livro didático do Material móvel SME de Matemática. 
 

 
 

 
Recursos para a aula:  

• Videoaulas 

• Livro didático SME de Matemática 

• Livro didático do Material Móvel SME de Matemática 

• Classroom 
 
 
 
 
 
 
 
Encontro (s) online:  

2º ano A Segunda-feira às 09h20 Quarta-feira às 08h20 Sexta-feira às 7h30 

2º ano B Segunda-feira às 08h20 Terça-feira às 7h30 Sexta-feira às 7h30 
2º ano C Segunda-feira às 14h00 Terça-feira às 15h00 Quarta-feira às 15h00 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 

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  

 
 
 

• TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS. 
 
 
 
Orientações:  
 

• Realizar todas as atividades com capricho e empenho.  
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 
 
 
 
 


