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APRESENTAÇÃO 

  

  

Este é o nosso V Roteiro de Ensino Remoto Emergencial para o 2º 

ano dos Anos Iniciais. Ele faz parte da necessidade de adequação ao 

retorno do calendário letivo do ano de 2020, instituído oficialmente pelo 

Conselho Universitário, no dia 3 de julho de 2020. 

Foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa de nº 01/2020 

do CEPAE e o Plano de Ensino (site do Cepae) para o ano letivo de 2020. 

Tem como eixo principal o tema Eu e o mundo: juntos e aprendendo, cuja 

perspectiva metodológica é interdisciplinar, colaborativa e investigativa. 

O roteiro estará disponibilizado no site do CEPAE, na Plataforma 

Moodle Ipê e no e-mail da turma ou impressos e entregues 

presencialmente no CEPAE, para aquelas famílias que requisitarem. Não 

há necessidade de impressão. 

O momento atual, com a pandemia, é desafiador para todos, mas 

com a colaboração e a participação de todos é possível continuar 

aprendendo e partilhando descobertas e afetos. 
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PRIMEIRAS ORIENTAÇÕES… 

  

1. Você poderá receber o roteiro: 

●    Plataforma Moodle Ipê (As instruções de acesso está no 

arquivo PDF.  

• Site do Cepae; 

●      Por e-mail institucional; 

●   Na Coordenação dos Anos Iniciais do Cepae, haverá um 

roteiro impresso para a criança que [ainda] não tem acesso 

aos meios digitais. 

  

2.    O roteiro está organizado pela temática “Eu e o mundo: juntos e 

aprendendo”, com atividades explorando as várias disciplinas, 

conforme o plano de ensino (objetivos,  avaliação, etc) disponível 

no site do CEPAE. 

  

3.  Para a segunda escala, os conteúdos são:  

● Arte: Arte no mundo: Arte Renascentista, Vida e obra de 

Leonardo da Vinci e Arte Realista. 

● Ciências: Investigando a Terra e o Universo: Efeito da radiação 

solar nos materiais. Matéria e a energia: produção de objetos 

cotidianos, transformação dos materiais historicamente e 

prevenção de acidentes domésticos. 

● Educação Física: Danças popular e regional. 

● Geografia: Habitando o planeta Terra: minha casa, minha rua, a 

vizinhança e a organização do espaço. As relações afetivas e de 

identidade com o lugar onde vivem. 

● História: Não estamos sozinhos: Um lugar para morar: mudança 

ao longo do tempo e diferenças. Moradia, um direito de todos. 
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● Português: Oralidade: narrativa pessoal. cantiga de roda, trava-

língua. Leitura: diário, carta pessoal (e-mail, cantiga de roda, trava-

língua e leitura literária (poemas. Escrita: diário pessoal, carta 

pessoal (e-mail), relato e exercícios poéticos. Aspectos 

linguísticos,morfossintáticos e semânticos: conforme os gêneros 

propostos para escala. 

● Matemática: Eu, o mundo e os números: construção do conceito 

de número, relacionando-o aos outros eixos temáticos: álgebra, 

geometria, grandezas & medidas e probabilidade & estatística. 

 

          4.      Projeto de Apoio: 

  

Desde já informamos que estão previstos três projetos, a partir da 2ª 

escala: o Atendimento, o Xadrez Descomplicado e o Fuxico. Eles 

terão como objetivo principal apoiar os alunos(as) em suas 

necessidades específicas de aprendizagem. 

O Fuxico já está com seu site aberto e público. Basta acessar o link 

e encontrará a programação e maiores esclarecimentos. Tem 

atividade para fazer...Olhe lá... 

Link: https://sites.google.com/ufg.br/fuxicos 

 

O Atendimento será oferecido de modo síncrono, conforme 

solicitação da família e de acordo com as orientações já enviadas 

por e-mail. Para orientações específicas, como dúvidas e 

esclarecimentos, utilize sempre o Fórum de Dúvidas da Plataforma 

Moodle Ipê. 

 

5. Roteiro: 

  

●       O roteiro foi planejado para ser realizado em 30 dias. Assim, 

você e sua família terão que definir com muita atenção um 

local, dia e horário para realizar as atividades. Escolha um 

local (ambiente) arejado e tranquilo com horário em que 

terá a disponibilidade de alguém da sua família para 

acompanhar a realização do roteiro. É importante realizar 

https://sites.google.com/ufg.br/fuxicos
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uma das atividades propostas todos os dias, sem pressa, com 

bastante atenção e interesse.   

●       Acesse sempre quando puder o site do Folhinha Aplicada. 

O link é: https://www.folhinhaaplicada.com Essa publicação 

tem edições antigas e atuais. Vale muito conhecer e realizar 

algumas atividades sugeridas pelo site. Aproveite! 

 

      Atenção nas orientações a seguir, pois estaremos iniciando o uso da 

Plataforma Moodle Ipê:  

  

V Roteiro de Atividades 

  

INFORMAÇÕES COMUNS A TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Período: 01/12/2020 a 08/01/2021 Data de Devolução: até 08/01/2021 

Modo de Devolução das Atividades de todas as Áreas: a entrega de 

todas as atividades do V Roteiro deverá ser realizada pela Plataforma 

Moodle Ipê e, apenas se a família não tiver acesso, entregar na 

Coordenação dos Anos Iniciais na sexta-feira, dia 08/01/2021, das 8h às 

12h. 

  

O atendimento para resolução de dificuldades pedagógicas 

encontradas na realização das tarefas e atividades deste roteiro pode 

ocorrer através dos seguintes meios: 
 

 • Fórum de Dúvidas da plataforma Moodle Ipê; 

• E-mail da turma (será desativado em breve); 

• Ligação telefônica, mediante agendamento por e-mail; 

• Chamada de vídeo do Google Meet nos dias e horários de 

Atendimento de cada disciplina. 

  

https://www.folhinhaaplicada.com/
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ATIVIDADES CONTÍNUAS/PROJETOS 

   

1. DIÁRIO PESSOAL 

         

Vamos continuar com nosso diário? Já sabe, não é? Você pode escrever 

nele todos os dias ou uma vez por semana, sempre que quiser. Mas, a 

cada 30 dias, vamos enviar duas propostas. Essas serão realizadas, com 

todo capricho que puder. 

  

ATIVIDADE 1 

Obs. Enviar esta atividade após finalização. 
 

Ficamos encantados com o trabalho de arte que fez, inspirado em obras 

artísticas! Imaginamos o quanto foi “trabalhoso” escolher uma obra, 

planejar o que fazer, mas o resultado disso foi muito lindo! Que tal contar 

no seu diário como foi essa criação? Qual artista te inspirou? O que você 

aprendeu sobre ele e o processo de criar sua própria foto? Quem 

participou na produção da foto? Nossa, tem muita coisa para contar no 

seu diário, hein? Não perca tempo, comece já!  

 

Dicas necessárias: 

●  Não se esqueça da data, de cumprimentar o diário e também 

de despedir dele, viu? 

● Confira se escreveu os nomes próprios com letra maiúscula e 

se separou as sílabas das palavras corretamente quando 

mudou de linha. No roteiro passado fez alguns exercícios 

sobre isso, lembra? 

  

ATIVIDADE 2 

                

Para fazer essa atividade, leia antes o poema Porteirinha do Mário 

Quintana. Ele está na 09 do roteiro. Após ler esse poema, escreva sobre 

essa experiência de ficar com uma “porteirinha”. Isso já aconteceu com 

você? Foi neste ano ou no ano passado? O que sentiu? O poema fala 
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que não precisa ter recato, isto é, vergonha, você pensa o mesmo? 

Quem te ajudou a tirar o “dentinho mole”? Conte em detalhes e se quiser 

desenhe sobre esse fato.   

Dicas necessárias: 

● Não se esqueça da data, de cumprimentar o diário e também de 

despedir dele, viu? 

● Confira se escreveu os nomes próprios com letra maiúscula e se separou 

as sílabas das palavras corretamente quando mudou de linha. No roteiro 

passado fez alguns exercícios sobre isso, lembra? 

  

2. CÁ ENTRE NÓS   

  

Já pensou em como será a sua apresentação? Vá pensando... 

Cada um vai poder escolher o que e como fará para apresentar a sua 

experiência e/ou descoberta na quarentena.  

Você pode gravar um vídeo ou um áudio, fazer um desenho, 

escrever e compartilhar conosco no e-mail e nos nossos encontros virtuais. 

Lembra da caixa de memória no primeiro ano, será parecido, não é 

mesmo?  

Começamos com o relato da Amanda, Isadora, Maria Cecília, 

Alice,  Nina e Gabriel! Foi muito legal! Quem perdeu, acesse aos vídeos 

no nosso canal na Plataforma Moodle Ipê.  

Na próxima, quem será? Quem quiser conversar para planejar o 

seu “Cá entre nós”, envie um e-mail e vamos combinar, tudo bem? O e-

mail é cepae2ano2020@gmail.com. 

 BEIJOS COM PIPOCA 

  

                                                                           Élida e Maria Alice 

  

 3. CARTAS INVESTIGATIVAS: cientistas em aventuras  

  Obs. Esta atividade já foi detalhada em roteiros anteriores. Segue com 

as mesmas orientações. 
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4. FAZER UMA LEITURA É ABRIR UMA JANELA... 

  

Este projeto pretende incentivar a leitura dos livros literários, 

contribuindo para que você e colegas tenham acesso à literatura, tal 

como é recomendado no nosso Projeto de Ensino de Língua Portuguesa. 

A ideia é continuar criando uma rotina de leitura e de propostas 

formadoras com a literatura de modo geral, a partir de um projeto 

idealizado/realizado no ano passado, o projeto Leiturinha Cotidiana, de 

autoria da professora Mariana do Vale Moura. Temos a certeza de que 

pode ser fortalecida a relação de afeto e de cuidado entre todos os 

envolvidos, escola, família, você, leitura e escrita. Vamos ler/aprender 

juntos?! 

 

ATIVIDADE 1 

 

Que tal conhecer mais um poema do Mario Quintana? Será que te fará 

lembrar de alguma mudança em você? Depois de ler, comente sobre 

ele com alguém da sua família, ele comenta uma experiência muito 

comum entre as crianças! 

 

                                      A PORTEIRINHA 

 

SETE ANOS JÁ FIZESTE. 

QUANDO FUI TE VISITAR 

FIQUEI ENCANTADO A OLHAR 

- COM O SORRISO QUE ME DESTE - 

UMA LINDA PORTEIRINHA EM TEUS DENTES DE RATO. 

MAS NEM DEVES FICAR TRISTE, 

DEIXA DE LADO O RECATO. 

DEVES ATÉ TIRAR RETRATO SORRINDO ASSIM LINDAMENTE. 

FARÁ BEM A TODA GENTE! 

NUM MUNDO TÃO MASCARADO 

O SORRISO MAIS SINCERO É O SORRISO DO DESDENTADO. 
 

(Fonte: QUINTANA, Mario. Lili inventa o mundo. São Paulo: Global, 2005. p. 33). 
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ATIVIDADE 2  

Obs. Essa atividade ao ser finalizada, deverá ser enviada.  

Você conseguiu ler os livros recebidos e aqueles indicados nos roteiros? 

De qual gostou mais? Escreva no seu Caderno de Português sobre esse 

livro que achou interessante. Diga o nome dele, quem foi seu autor, se 

tem ilustração e sobre o que conta. Para te inspirar, leia o texto sobre um 

livro muito legal.  Será que conhece esse livro?  

Resenha: 
  

Lúcia Já-Vou-Indo é um livro que encantou gerações. 

Lançado na década de 1970, (contém um enredo passado 

[foi contado] de pai para filho e considerado leitura 

obrigatória nas escolas, sendo ainda hoje uma narrativa que 

chama atenção dos pequenos leitores.  

Lúcia, uma lesminha, é tão devagar que não consegue 

chegar a tempo em festa nenhuma. Seus amigos resolvem 

ajudá-la e preparam uma festa em sua casa. Será que ela 

conseguirá participar?  

Maria Heloísa Penteado, autora e ilustradora, começou a 

escrever suas histórias no final da década de 1940, tendo mais 

de 30 livros publicados. Fez vários cursos de pintura e gravura, 

consagrando-se também como ilustradora. 

 
(Fonte: https://blog.ataba.com.br/lucia-ja-vou-indo/Acessado no dia 23 

de novembro de 2020) 

https://blog.ataba.com.br/lucia-ja-vou-indo/Acessado
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Arte 

Professora: Kelly Bianca Valença 

Obs. Há previsão de atividade para envio/entrega, apenas as atividades 

2 e 3. 

 

Olá, crianças! Preparados para continuar a nossa aventura pela 

história da arte? Espero que sim! 

Vocês já ouviram falar em arte renascentista? 

O renascimento fez parte de um pedacinho da história humana 

conhecido como ‘Idade Moderna’. 

Enquanto na ‘Idade Média’ (período dos ‘Manuscritos Ilustrados’ 

que estudamos no último roteiro) a arte era extremamente voltada para 

a religião, na Idade Moderna a arte começou a expressar ideias mais 

humanistas, isto é: a atenção começou a se voltar mais para o homem e 

para a natureza. Logo, foi um período de muitos avanços científicos, 

literários e artísticos. 

Foi nesse tempo que viveu o artista Leonardo da Vinci. Você já 

ouviu falar nele? Leonardo da Vinci nasceu na Itália e viveu por 67anos... 

Dotado de um grande talento, ele se destacou não só pelas produções 

artísticas, como também por ser cientista, matemático, engenheiro, 

inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e 

músico... Você acredita nisto? É por isto que muitos o chamam de gênio! 

Ele amava observar o corpo humano, a natureza e os animais 

para desenhar o mais fiel à realidade possível. A isto chamamos de estilo 

‘realista’. Em seus projetos de invenções mais secretos ele escrevia 

anotações de trás para frente, para que ninguém conseguisse 

compreender. Você já tentou escrever de trás pra frente? Não deve ser 

nada fácil, não é mesmo? 

Ele era fascinado por pássaros e vivia estudando o voo deles e 

inventando projetos de máquinas e ferramentas capazes de ajudar o 

homem, um dia, a voar. Ele fez um projeto de paraquedas numa época 

em que não existia nada igual (figura 1). Infelizmente a maioria dos seus 

projetos não puderam ser testados por não haver tecnologia suficiente 

na época. Muitos anos depois, contudo, pesquisadores começaram a 

testar esses projetos e descobriram que muitos deram certo... 

Sua obra de arte mais conhecida se chama Mona Lisa. Trata-se 

de uma pintura realista que ficou conhecida mundialmente (figura 2). 

Você deve lembrar dela no nosso IV Roteiro, não é mesmo? 
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 Figura 1 – Invenção de paraquedas           Figura 2 – Mona Lisa 

               

     Desenho, Leonardo da Vinci                   Pintura, Leonardo da Vinci, 1503 

 

Leonardo da Vinci produziu mais de 2.000 obras de arte em vida, 

incluindo desenhos, pinturas e esculturas. Apesar de sua genialidade e 

produtividade, ele não chegou a ficar ‘famoso’ em vida, e nem tão 

pouco colher muitos frutos materiais do seu trabalho. 

  

Atividade 1 

Diante da grande produção de Leonardo da Vinci, utilizando fontes de 

pesquisa que você tem acesso (internet, livros, jornais e/ou revistas), 

procure pela expressão ‘Leonardo da Vinci’. Esta atividade não precisa 

ser entregue, mas, precisa ser realizada. O importante aqui é você 

ampliar as suas referências de imagens e ter mais contato com a 

produção visual desse artista. 

  

Atividade 2 

  

Nesta atividade vamos ‘brincar de Leonardo da Vinci’? Você será um 

inventor agora... Imagine se você tivesse o poder de transformar um 
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projeto seu em realidade, o que você inventaria? Antes, preciso explicar 

que uma invenção não é a cópia ou imitação de algo já inventado... 

Para facilitar as suas ideias você também pode pensar na seguinte 

pergunta: o que é que não existe, mas, que você gostaria que existisse? 

Dê um nome para a sua invenção e, em seguida, explique para 

que serve. Por exemplo: quando ninguém ainda havia inventado uma 

caneta, quem a inventou deu o nome de ‘caneta’ e teve a ideia de que 

‘serviria para escrever e/ou desenhar’. Da mesma forma, você precisa 

inventar um nome para a sua criação e explicar para que serve. Utilize a 

sua criatividade! Pode ser algo engraçado e até mesmo algo que 

pareça maluco ou impossível. Lembre que chamamos de impossível 

aquilo o que nunca vimos acontecer. 

  

Atividade 3 

Obs. Essa atividade ao ser finalizada, deverá ser enviada.  

 

 

Agora que você já concluiu o seu projeto de invenção, elabore um 

desenho da forma que você o pensou para que eu possa visualizar a sua 

ideia, caso ela fosse produzida. Mãos à obra! 
 

 

 

 

 

 

Ciências  

Professoras: Élida Ferreira/Maria Alice Carvalho 

Obs. Há previsão de atividade para envio/entrega, apenas a atividade 2. 
 

 

ATIVIDADE 1 

 

Veja agora, com sua família, a reportagem do Jornal da Gazeta 

sobre os perigos dentro de casa e os cuidados básicos para evitar que as 

crianças se machuquem. 
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Veja esse vídeo: Como evitar acidentes domésticos com crianças 

Realização: Jornal da Gazeta 

Duração: 3min 10. 

LinK: https://www.youtube.com/watch?v=Q8QnOnJs-zs  
 

Após assistirem ao vídeo - “Como evitar acidentes domésticos com 

crianças”, converse com alguém da sua família, refletindo sobre os 

seguintes questionamentos: O que vocês acharam das informações 

apresentadas no vídeo? Vocês já sofreram algum acidente doméstico? 

Na percepção de vocês é necessário adotar medidas preventivas contra 

acidentes em sua casa? Quais? Se vocês soubessem das informações 

apresentadas no vídeo, poderiam ter evitado o acidente que sofreram 

ou presenciaram? 

 

ATIVIDADE  2 
 

Obs. Essa atividade ao ser finalizada, deverá ser enviada.  

Que tal fazer um fanzine com essa temática? Na edição atual 

do  Folhinha Aplicada, https://www.folhinhaaplicada.com/n46-outubro-

2020 há orientações de como fazer um fanzine. Recorte gravuras de 

revistas, faça desenhos, colagens em que se apontam riscos de 

acidentes domésticos e oriente sobre qual medida deve ser tomada para 

evitar acidente doméstico. Use sua criatividade a vontade!  
 

ATIVIDADE 3 

 

No livro de Ciências, leia e responda as atividades das páginas 92 a 100. 

Lembre-se, não precisa fazer tudo de uma vez, faça aos poucos, sem 

pressa e com atenção. 

            

 SUGESTÃO  

 

• Que tal conhecer outras dicas e cuidados que devemos ter para 

evitar acidentes domésticos. Acesse:  

https://www.ensinandocomcarinho.com.br/2011/09/dicas-para-

acidentes-domesticos.html 

• O que acha de brincar com o Jogo - “Criança Segura”? É só 

acessar o site: https://criancasegura.org.br/game/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bLmNPye4ioI
https://www.youtube.com/watch?v=Q8QnOnJs-zs
https://www.folhinhaaplicada.com/n46-outubro-2020
https://www.folhinhaaplicada.com/n46-outubro-2020
https://www.ensinandocomcarinho.com.br/2011/09/dicas-para-acidentes-domesticos.html
https://www.ensinandocomcarinho.com.br/2011/09/dicas-para-acidentes-domesticos.html
https://criancasegura.org.br/game/
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Educação Física 

Professor: Pítias Lobo 

 

ATIVIDADE 1 

  

Oi, final de ano se aproximando e nós, aqui, ali e aí dançando... 

Bem, o bom seria se estivéssemos juntos, presencialmente, mas, enquanto 

a vacina não chega, continuaremos a nossa viagem pelo universo da 

dança. 

Pelas danças popular e a regional vimos a beija flor, a catira e o 

joguinho, em sua forma dançante, escravos de Jó. Pudemos perceber as 

características circulares e o acolhimento/pertencimento que passou 

àqueles(as) que dançaram e experimentaram em seus lares, com as suas 

famílias as propostas. 

Seguindo em frente, vamos falar um pouco sobre os elementos 

básicos da dança, que estão, também, nas suas formas popular e 

regional, são eles: tempo, espaço, ritmo e cadência. 

·         O tempo: é como vou realizar o movimento do corpo, de 

forma rápida, média, ou lenta; 

·         O espaço: é o lugar onde estarei para dançar, se é grande, 

pequeno, de diferentes tamanhos e até nas direções que irei 

me mover, por exemplo: em frente, para os lados, para trás, 

em círculos e outras várias possibilidades de se movimentar; 

·         O ritmo: é uma sucessão de tempos. Cada dança tem o seu 

ritmo em diferentes lugares, regiões, países; nas formas 

coletiva ou individual. 

·         A cadência:  é a medida de sons que levam a velocidade 

(rápida, lenta, média) do movimento na dança. 

  

ATIVIDADE 2 

  

            Vamos aprender um pouquinho sobre a dança do “Coco”, muito 

popular nos estados do Nordeste, no Brasil. Têm influências indígena e 

africana e pode ser feita na forma de círculo, e, inclusive, como mostrará 

o vídeo a seguir, você poderá fazer em sua casa. Com a coreografia do 

grupo “Palavra Cantada”, a música “Ciranda” de  Sandra Peres e Paulo 

Tatit assistam e façam o que o vídeo pede: 

https://www.youtube.com/watch?v=T18tbTP2u_o 



16 
 

  

1.      Então, dançaram? Já tinham visto esse ritmo antes? 

Bom, depois de terem realizado a movimentação, 

façam um desenho demonstrando o espaço que 

vocês realizaram a dança. Você, também, poderá 

fazê-la de mãos dadas com alguém, se preferir. 

  

ATIVIDADE 3 

  

         Uma outra dança brincante e popular é o “Jongo”, isso mesmo, 

com influências africanas, também. É dançado na região Sudeste, do 

Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 

principalmente.            

Assistam ao vídeo abaixo, que foi feito em uma escola e tem a 

participação da professora Betina Santos e se encontra no 

https://www.youtube.com/watch?v=X09JrH02aWE 

Logo em seguida, assistam um outro vídeo que contará a história 

do Jongo, feito pelo Grupo Cachuera! - Roda de Jongo no Espaço 

Cachuera (Ponto de Jongo do Tamandaré, Guaratinguetá-SP) e postado 

em 19 de maio de 

2014.  https://www.youtube.com/watch?v=hU1ucM33bjs 

  

1.   Após terem assistido, faça um texto e compare as danças do 

coco e do jongo. Os ritmos são parecidos? Qual o mais 

rápido e o mais lento? 

2.   As danças do coco e do jongo apresentam cadências 

diferentes (velocidade da dança)? 

3.   Brinque de jogo em casa, dê bastante “umbigadas” chame 

a sua família e se divirtam. 

4.   Faça um desenho no Caderno de Desenho sobre o que 

realizou em seu lar. 

  

      Boa-tarefa, Abraços! Até o próximo roteiro, no início do próximo 

ano!!! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!! 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X09JrH02aWE
https://www.youtube.com/watch?v=X09JrH02aWE
https://www.youtube.com/watch?v=a_1uj0e3bD8
https://www.youtube.com/watch?v=a_1uj0e3bD8
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Geografia 

Professoras: Élida Ferreira/Maria Alice Carvalho 

Obs. Há previsão de atividade para envio/entrega, apenas a atividade 2. 

  

Veja esse vídeo: Geografia: Serviços Públicos 

Realização: Cintia L  

Duração: 3 min 59 

LinK: https://www.youtube.com/watch?v=ZZp3cZ5o8Cg 

  No vídeo que você acabou de assistir “Geografia: Serviços 

Públicos” nos mostra que os serviços públicos são essenciais para a 

sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Por isso devem ser 

garantidos pelos governantes para toda comunidade. 

É de responsabilidade dos governantes utilizarem da arrecadação 

de impostos e das taxas que as pessoas pagam ao governo para os 

serviços públicos, para que sejam executados e mantidos em perfeito 

funcionamento. 

Portanto, as pessoas têm direito aos serviços públicos eficientes e 

de qualidade. Se houver alguma insatisfação em relação aos serviços 

públicos, as pessoas devem reivindicar por melhorias. No entanto, é um 

dever das pessoas zelar pela conservação e manutenção dos serviços 

públicos. 

  

 ATIVIDADE  1 

   

 

         O fornecimento de água e de energia elétrica, o tratamento de 

esgoto e a coleta de lixo são exemplos de serviços públicos. Além deles, 

são também exemplos de serviços públicos: a educação, a saúde, os 

transportes, a segurança, entre outros. 

Mas será que todos os bairros possuem serviços públicos de 

qualidade? 

 

Observe essas imagens: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZp3cZ5o8Cg
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FIGURA I 

 

Fonte:https://www.romanews.com.br/cidade/moradores-do-bairro-da-pedreira-

reclamam-da-falta-de-coleta-do-lixo/44208/ Acesso em 20 nov. 20 
 

FIGURA II 

 

Fonte: https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/06/dia-do-meio-ambiente-

tem-lixo-bueiro-entupido-e-esgoto-a-ceu-aberto-em-maceio_78339.php Acesso em 20 

nov. 20 

https://www.romanews.com.br/cidade/moradores-do-bairro-da-pedreira-reclamam-da-falta-de-coleta-do-lixo/44208/
https://www.romanews.com.br/cidade/moradores-do-bairro-da-pedreira-reclamam-da-falta-de-coleta-do-lixo/44208/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/06/dia-do-meio-ambiente-tem-lixo-bueiro-entupido-e-esgoto-a-ceu-aberto-em-maceio_78339.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/06/dia-do-meio-ambiente-tem-lixo-bueiro-entupido-e-esgoto-a-ceu-aberto-em-maceio_78339.php
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Perguntas para responder no Caderno de Geografia, não esqueça de 

colocar um título e a data: 

1. Que serviços essenciais estão faltando nos bairros das fotografias? 

 

Figura I: 

Figura II: 

 2. Que problemas a falta desses serviços essenciais podem causar para 

os moradores desses bairros? 

 

 3. Na sua opinião, os direitos dos cidadãos que moram nesses lugares 

estão sendo atendidos? Por quê? 

   
 

ATIVIDADE  2 

Obs. Essa atividade ao ser finalizada, deverá ser enviada.  

  

Veja as fotos a seguir. Elas te lembram algo? Já passou por elas? Sabia o 

nome dessas ruas? Depois de ver as fotos, escolha uma dessas ruas e 

escreva um comentário no seu Caderno de Geografia sobre ela. Pode 

comentar se já passou por ela, como ela é, se precisa melhorar em algum 

aspecto, se sabia seu nome... 

 

1. Alameda Flamboyant: 
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Rua Pau Brasil 
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Rua do Bosque 
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(Fonte: Imagens do arquivo pessoal de Maria Alice Carvalho e Rubens Rocha) 

 

 

ATIVIDADE  3 

No livro de Geografia leia  e responda as questões das páginas 98 a 101 

do seu livro de Geografia. Lembre-se, não precisa fazer tudo de uma vez, 

faça aos poucos, sem pressa e com atenção. 
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 História 

Professoras: Élida Ferreira/Maria Alice Carvalho 

Obs. Há previsão de atividades para envio/entrega, a atividade 2. 

 ATIVIDADE  1 

Veja esse vídeo: A rua de Marcelo 

Realização: Histórias para Crianças 

Duração: 5 min 21 

LinK:  

https://www.youtube.com/watch?v=PZ26GesWjVA&feature=youtu.be 

 

Ouça a história “A rua de Marcelo” de Ruth Rocha. Você gostou da 

história? Nesse livro, o personagem Marcelo descreve como é a rua dele: 

as casas, os amigos e até quem passa por ela. No vídeo da Maria Cecília, 

ela descreve o que ela e sua família fazem no lote baldio que tem na sua 

rua e que fica ao lado de sua casa. Acesse o link: 

https://youtu.be/ZBP0SZOXq0I 

 

ATIVIDADE  2 

Obs. Essa atividade ao ser finalizada, deverá ser enviada.  

Muito legal o vídeo da Maria Cecília, não é? Sua família teve uma boa 

ideia ao cuidar do lote baldio ao lado de sua casa. Agora, pensando 

sobre a sua rua, inspirada pelo livro A rua de Marcelo, da Ruth Rocha, 

escreva no seu Caderno de História, um texto com a ajuda de sua família, 

com as seguintes informações: 

1. O nome da rua e do bairro onde moram. 

2. Quanto tempo moram nessa rua. 

3. Como ela é: asfaltada, arborizada, larga, com  saneamento 

básico, tranquila ou movimentada... 

4. Se houve alguma modificação durante esse tempo em que 

moram nela. 

5. Se há algum aspecto para ser melhorado.  

6. Se conhece seus vizinhos e como é sua relação com eles. 

 

Dicas: Não esqueça de colocar a data e um título para essa atividade. 

Assim que terminar seu texto revise o que escreveu. Confira se conseguiu 

escrever sobre o que foi solicitado, se usou nos nomes próprios letra 

maiúscula e se separou as sílabas das palavras corretamente quando 

mudou de linha. No roteiro passado, fez alguns exercícios sobre isso, 

lembra? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZp3cZ5o8Cg
https://youtu.be/ZBP0SZOXq0I
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Português  

Professoras: Élida Ferreira/Maria Alice Carvalho 

Obs. Há previsão de atividade para envio ou entrega, apenas a 

atividade 1.  
 

ATIVIDADE 1 

Obs. Essa atividade ao ser finalizada, deverá ser enviada.  

Leia a seguinte carta! É para você: 
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Gostou? Que tal agora escrever para um colega seu? Comece dizendo 

sobre como foi o ano de 2020 e depois deseje para ele um ano novo 

cheio de alegria e saúde. Iremos fazer sua carta chegar ao seu 

destinatário, tenha certeza! Nós seremos o carteiro: tire uma foto de sua 

carta, envie para nós e em seguida, enviaremos ao seu colega. 

Capriche na sua cartinha, faça iluminuras, desenhando nas bordas, 

escrevendo a letra maiúscula com algum detalhe, tal como aprendeu 

em Arte! Algumas dicas necessárias: 

1. Local e data. 

2. Cumprimento/saudação. 

3. Relato do que foi pedido. 

4. Despedida. 

5. Uso da letra maiúscula, separação das sílabas quando muda de 

linha e pontuação. 

Atividade 2 

No livro de Português, realize as atividades, são várias páginas, da página 

80 até a página 89. Lembre-se, não precisa fazer tudo de uma vez, faça 

aos poucos, sem pressa e com atenção. 

  

 SUGESTÕES DE JOGOS:  

  

A alfabetização e o lúdico são inseparáveis. O brincar 

pedagogicamente deve estar incluído no seu dia-a-dia.  E é neste 

cenário que os jogos digitais podem alavancar sua aprendizagem, por 

trazer interação, desenvolver o raciocínio lógico, associar ideias, e 

contribuir para diversas habilidades de leitura e escrita. Sendo assim, 

selecionamos alguns jogos do site: http://www.escolagames.com.br/. 

O site possui vários jogos pedagógicos, no entanto, solicitamos para este 

IV roteiro sempre que possível, que jogue um ou os dois dos jogos que 

selecionamos abaixo. Se gostou dos jogos sugeridos no roteiro passado, 

pode jogá-los também.  

http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/ 

http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/ 

  

 

http://www.escolagames.com.br/
http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/
http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/


26 
 

Matemática 

 

1. Assista a nossa aula   

Descrição do vídeo: Esse vídeo tem uma finalidade didática. Trata-

se de introduzir um estudo sobre as Geometrias. A ideia é provocar 

nas crianças (2º aninho) o pensamento geométrico. O ponto, a 

reta, o plano e o espaço: uma breve discussão sobre as 

características desses objetos. 

  

              Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=baSL_19BBIo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/baSL_19BBIo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/baSL_19BBIo?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=baSL_19BBIo
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2 – Cauane e Miguel estavam caminhando no Parque Flamboyant, 

conforme o mapa abaixo: 

 NORTE  

                                                                                                Hospital 

                                                         Banco                                                                                     Farmácia                                                                                                                                                                                                                       

  

OESTE                                                        Parque                                                              LESTE 

                             Avenida Leste Oeste   Central     Avenida Leste Oeste 
                             ---------------------------                 ---------------------------- 
 

                         Mercado 

                                                                                                  Escola 

 SUL 

Em relação ao Parque Central, Miguel segue a Avenida Leste-Oeste por 

1 quadra a direção Oeste na direção Oeste e 3 quadras na direção 

Norte. Já Cauane segue 2 quadras pela Avenida na direção Leste e 3 

quadras na direção Sul. Em quais estabelecimentos eles chegaram, 

respectivamente?  

 

3 - Observe o esquema a seguir com a localização de uma escola e um 

Supermercado. 

 

    
 

    

    

    

                                  0                   1                   2                     3                  4 

 

A 

 B 

C 
  

D 
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a). Você observa acima um diagrama. Se indicarmos o Mercado pelo 

ponto (1, A), de que modo podemos indicar a Escola?  

b). Marque no diagrama uma escola e um parque. Logo após, indique 

esses estabelecimentos, conforme você aprendeu. 

 

4. Assista nossa aula: 

Vídeo “Aula 2 – Geometria Espacial”. 

Descrição do vídeo: Esse vídeo tem uma finalidade didática. Trata-se de 

instigar nas crianças o interesse pelo estudo das figuras geométricas. 

Trabalhar os conceitos fundamentais da geometria espacial. A ideia é 

provocar nas crianças (2º aninho) o pensamento geométrico. O objetivo 

será o de promover uma breve discussão sobre as características dos 

sólidos geométricos cubo, esfera, paralelepípedo, cone e cilindro. 

Identificar as faces, arestas e vértices em sólidos geométricos e 

diferenciar os sólidos (poliedros/prismas/pirâmide) dos corpos redondos. 

 

 

 

 

5. Observe a cena da página 47 de seu livro de Matemática e responda 

as questões propostas, em seu caderno de Matemática. 

https://www.youtube.com/embed/PxBZw_RK4TM?feature=oembed


29 
 

6. Resolva as questões propostas nas páginas 48 e 49 do livro de 

Matemática. Ao invés de “conversar com colegas” conforme sugere o 

livro, converse com pessoas de sua família. 

7. Chegou o momento de recortar e montar alguns sólidos geométricos. 

Vá até a página 51. Monte o cubo da página 229, tire fotos da atividade 

e envie. Atividade avaliativa. 

8. Agora que você já esta “tirando de letra essa construção de sólidos”, 

vá até a página 53 e monte um Bloco retangular conforme a 

orientação da página 231. Tire fotos da atividade e envie. Atividade 

avaliativa. 

9 - Nicolas está confeccionando uma pipa de papel para uma 

competição que acontecerá em seu Bairro no final de semana, 

conforme desenho abaixo. Para impressionar, Nicolas deseja 

confeccionar uma pipa que tenha dimensões duas vezes maiores que o 

de seu pipa atual. Qual a sua sugestão para auxiliar o Nicolas a resolver 

esse problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Escolha um dos professores de nossa lista e escreva uma carta 

investigativa. Conte sobre as suas descobertas sobre a Geometria 

Espacial. Não se esqueça que poderá fazer desenhos demonstrando 

suas descobertas e/ou suas dúvidas. 

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO E ATÉ O PRÓXIMO ROTEIRO! 

Professores do 2º ano 


