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2º ANO A 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

CIÊNCIAS  

Prova: https://forms.gle/2r4Nvah3rxszUz2V6  

Fixação de conteúdo: Videoaula: https://youtu.be/Dd9r5XIHRM8  

         Realizar as atividades das páginas: 70 e 71. 

 

14:00* 

 

PORTUGUÊS 

Realizar as atividades das páginas: 220, 221 e 222. 

 As atividades serão explicadas e corrigidas na aula online.  

 

14:45* 

 

Videoaula de MÚSICA: https://youtu.be/J5tUVFsiFfQ  

 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche  
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online PORT/CIÊN – Tia Rapha: https://meet.google.com/jwm-vssd-dfv  

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

   

16:45* 

 

Videoaula de INFORMÁTICA: https://youtu.be/Q9cV75rbCpc  

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realize as atividades de Português e de Ciências com capricho e atenção. 

 

 Lembre-se de dar respostas completas. 

 

 A correção das atividades será feita nas aulas online ao vivo de hoje. 

https://forms.gle/2r4Nvah3rxszUz2V6
https://youtu.be/Dd9r5XIHRM8
https://youtu.be/J5tUVFsiFfQ
https://meet.google.com/jwm-vssd-dfv
https://youtu.be/Q9cV75rbCpc
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MÚSICA 

 

Professor Thales Tácito 

 

 

 

 

 
 

22 de Agosto 

Dia do Soldado 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade:  

- Aprendendo a função das notas musicais com a canção “Marcha Soldado”. 

 

Objetivos: 

- Despertar na criança o amor à pátria; 

- Reconhecer a importância das diferenciadas profissões; 

- Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Ampliar as formas de se compreender a realidade (novas óticas); 

- Despertar a musicalidade através de temas cotidianos; 

- Desenvolver oralidade e expressão artística; 

- Conhecer e perceber as funções das notas musicais nas canções. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista ao vídeo do Tio Thales no link que está no roteiro.  
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INFORMÁTICA 

 

Professora Marianna 

 

A nossa aula de hoje é sobre o Folclore.  

Vamos conhecer mais os personagens do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato? 

 

 Acesse: http://google.com.br e procure Sítio do Picapau Amarelo.  

 Realize os jogos propostos: 

- Jogo Caça-Palavras: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5675  

- Jogo Cenário: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-cenario-sitio-do-picapau-amarelo  

 

 Caso precise, orientações para baixar o flashplayer: https://support.mozilla.org/pt-

BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos 

 

 

http://google.com.br/
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=5675
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-de-cenario-sitio-do-picapau-amarelo
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-visualizar-videos-animacoes-jogos

