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2º ANO C 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

Videoaula de PORTUGUÊS: https://youtu.be/7uvqDQrG-T8  

Realizar as atividades das páginas: 129 a 131.  

 

14:00* 

 

Videoaula de CIÊNCIAS: https://youtu.be/w6d1_coKqMU  

Realizar a atividade das páginas: 48, 50 e 51. 

 

  14:45* 

 

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

 

  15:30* 

 

Intervalo / Lanche  
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online PORT/CIÊN – Tia Paty: https://meet.google.com/oes-kzqg-hfk  

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/rtDM31MPG-g 

Jogos com tema de Festa Junina: https://iguinho.com.br/festa-junina.html     

Orientações para baixar o flashplayer: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/instale-plugin-flash-

visualizar-videos-animacoes-jogos   

*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://youtu.be/7uvqDQrG-T8
https://youtu.be/w6d1_coKqMU
https://youtu.be/L_zJXuaz_DQ
https://meet.google.com/oes-kzqg-hfk
https://youtu.be/rtDM31MPG-g
https://iguinho.com.br/festa-junina.html
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
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MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

 

 

 

Atividade: 30-06 – Dia do Boi-Bumbá / Apreciação Musical 

 

Material necessário: 

- Desenho impresso (molde irá em anexo); 

- Elástico; 

- Material de colorir (lápis de cor, giz de cera, etc); 

- Tesoura sem ponta. 

 

Objetivos: 

- Desenvolver consciência musical e folclórica; 

- Trabalhar motricidade e criatividade; 

- Apresentar possibilidades de canções brasileiras; 

- Trabalhar elementos do folclore brasileiro; 

- Desenvolver noções de atenção, apreciação, reprodução e ritmo; 

- Estimular conhecimento histórico-musical e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista às instruções do Tio Thales no link que está no roteiro.  

- Lenda do Boi Bumbá: https://youtu.be/CQ7ma59SBn8  

- Outra história do Boi Bumbá: https://youtu.be/tQdYPnCqWQs  

- Música do Boi Bumbá: https://youtu.be/YP3ZiI-dpLs  

- Máscara para colorir e cortar:  

 

https://youtu.be/CQ7ma59SBn8
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https://youtu.be/YP3ZiI-dpLs
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