
2º anoRoteiro de Estudos 

Segunda – feira (13/04)

📖 Leia as pp. 04 e 05 do paradidático “O Cisne Mágico. O Valor do Desprendimento”.

Atenção! O gabarito do exercício extra de Português da aula anterior, já está disponível na plataforma Google.
Confira!

Português:

💻 Agora, para revisar o assunto que já aprendeu na 1ª etapa de teste, assista à videoaula “Encontro Vocálico”
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

✍ Agora, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo ou
anotar as respostas em um caderno ou em uma folha avulsa.

Ed. Física:

💻 Assista à videoaula que apresenta uma sugestão de atividade para ser executada na sua residência e está
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.



2º anoRoteiro de Estudos 

Terça – feira (14/04)

📖 Leia as pp. 06 a 09 do paradidático “O Cisne Mágico. O Valor do Desprendimento”.

Atenção! O gabarito do material de Português da aula anterior já está disponível na plataforma Google. Confira!

Matemática:

💻Assista à videoaula “Sucessão dos números naturais de 20 a 99” disponibilizada na sala de aula virtual.

✍ Agora, responda aos exercícios propostos nas pp. 108, 109, 110 e 111 (até 4ª questão) do livro.

Xadrez:

💻Assista à videoaula “História do Xadrez” para aprender um pouco mais sobre a história desse jogo.

✍ Em seguida, realize os exercícios propostos na atividade extra disponibilizada na sala virtual da plataforma. Para
respondê-la, você pode imprimi-la, digitar as respostas no próprio arquivo ou anotar as respostas em uma folha
avulsa.

💻 Responda também ao 1º Exercício Extra no Google Forms.

Português:

✍ Para revisar os conteúdos estudados, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-
lo, você pode imprimi-lo ou anotar as respostas em um caderno ou em uma folha avulsa.



2º anoRoteiro de Estudos 
Quarta – feira (15/04)

📖 Leia as pp. 10 a 13 do paradidático “O Cisne Mágico. O Valor do Desprendimento”.

Atenção! Os gabaritos das atividades extras de Xadrez e Português já estão disponíveis na plataforma Google. Confira!

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Sucessão dos números naturais de 20 a 99” e faça a autocorreção das
atividades em seu material.

💻 Agora, para revisar o que aprendeu nessa aula, responda ao 2º exercício extra que será realizado no Google
Forms e está disponibilizado na mesma sala virtual.

Ciências:

💻Assista à videoaula “Onde habitam os seres vivos?”, disponibilizada na sala virtual da plataforma.

✍ Agora, responda aos exercícios propostos nas pp. 34, 37, 41, 42 e 44 do livro.

💻 Para revisar o que aprendeu nessa aula, realize o 1º Exercício Extra que será realizado no Google Forms e está
disponível na mesma sala virtual.

Redação:

✍ Para revisar o que aprendeu na 1ª etapa de testes, responda ao 1º exercício extra disponibilizado na sala
virtual. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo ou anotar as respostas em um caderno ou em uma folha avulsa.



2º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (16/04)

📖 Leia as pp. 14 a 17 do paradidático “O Cisne Mágico. O Valor do Desprendimento”.

Artes:
💻Assista à videoaula “Tchaikovsky – Vida e Obra” disponibilizada na sala de aula da plataforma virtual.
💻 Se desejar, assista aos vídeos com algumas das principais obras do compositor erudita. Os vídeos estão disponíveis na
mesma sala de aula.
✍ Em seguida, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo ou
anotar as respostas em uma folha avulsa.

Espanhol:
💻Assista à videoaula “Revisão Lección 1” para revisar os assuntos trabalhados na Lección 1 do seu livro de espanhol.
✍ Agora, responda aos exercícios das pp. 96 e 97 do livro. Para responder ao quesito X da página W você precisará da
árvore genealógica disponibilizada na plataforma virtual e deverá seguir uma das instruções abaixo:
1. Com impressão: Imprimir, preencher, recortar e colar a atividade na página X do livro.
2. Sem impressão: Desenhar uma árvore genealógica na página 97 do livro, parecida com a disponibilizada na
plataforma, e preenchê-la.
✍ Continue exercitando e responda ao 1º Exercício extra disponibilizado na plataforma. Para respondê-lo, você pode
imprimi-lo ou anotar as respostas em uma folha avulsa.

Ciências:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Onde habitam os seres vivos?” e faça a autocorreção das atividades de seu material.



2º anoRoteiro de Estudos 
Sexta – feira (17/04)

📖 Leia as pp. 18 a 23 do paradidático “O Cisne Mágico. O Valor do Desprendimento”.

Atenção! O gabarito das atividades extras de Artes e Espanhol, já estão disponíveis na plataforma Google. Confira!

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Adição com dezenas e unidades (até 9 dezenas)” disponibilizada na sala de aula virtual.

✍ Agora, responda aos exercícios propostos nas pp. 164, 167 (quesitos 6 e 8) e 168 (somente quesito 9) do livro e
nas pp. 28 e 29 da apostila.

✍ Para revisar o que aprendeu nessa aula, responda ao 3º exercício extra disponibilizado na mesma sala virtual.
Para realizá-lo você pode imprimi-lo ou copiar as respostas em um caderno ou em uma folha avulsa

Xadrez:

💻 Assista à videoaula “O Tabuleiro de Xadrez”, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma.

💻 Agora, responda ao 2º Exercício Extra no Google Forms. Ele também está disponibilizado na mesma sala virtual.

Português:

✍ Para revisar os conteúdos estudados, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-lo,
você pode imprimi-lo ou anotar as respostas em um caderno ou em uma folha avulsa.


