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2º ANO B 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia.  
 

 

13:15* 

 

CIÊNCIAS: 

Teste de Ciências: https://forms.gle/9182zmqbFiCSU4JW7  

 

14:00* 

 

Videoaula de PORTUGUÊS: https://youtu.be/7ZwdflqqwtU  

Realizar as atividades das páginas: 180, 181, 184 e 185. 

Realizar as atividades de interpretação do livro “Borba, o gato”. 
 

14:45* 

 

Videoaula de MÚSICA: https://youtu.be/3GOqAaktO18  
 

  15:30* 

 

Intervalo / Lanche  
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online PORTUGÊS – Tia Nat: https://meet.google.com/jks-sysx-vua  

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

 

 

   16:45* 

 

Videoula de INFORMÁTICA: https://youtu.be/vdPorww26_s  

Recurso de realidade aumentada (orientações abaixo). 
 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realize o teste de Ciências e as atividades de Português e de Interpretação de Texto 

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/9182zmqbFiCSU4JW7
https://youtu.be/7ZwdflqqwtU
https://youtu.be/3GOqAaktO18
https://meet.google.com/jks-sysx-vua
https://youtu.be/vdPorww26_s
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

 RESPONDA NA PRÓPRIA FOLHA OU EM SEU CADERNO DE PORTUGUÊS. 

 

DE ACORDO COM O LIVRO “BORBA, O GATO”, RESPONDA: 

 

1) BORBA E DIOGO ERAM: 

(   )  AMIGOS 

(   ) INIMIGOS 

(   ) IRMÃOS 

 

2) QUAL ERA A BRINCADEIRA FAVORITA DE BORBA E DIOGO? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) “DE VEZ EM QUANDO, DIOGO ARRELIAVA UM POUQUINHO BORBA, CANTANDO...” 

 QUAL O SIGNIFICADO DA PALAVRA (ARRELIA) NO TRECHO? PROCURE NO 

DICIONÁRIO E ESCREVA O SIGNIFICADO MAIS ADEQUADO. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) O TEMPO PASSOU E DIOGO RECEBEU SEU DIPLOMA. 

 DIOGO VIROU UM: 

(   ) ENFERMEIRO 

(   ) DETETIVE 

(   ) POLICIAL 

 

5) VOCÊ JÁ OUVIU FALAR QUE PESSOAS BRIGAM COMO CÃO E GATO? O QUE ISSO 

SIGNIFICA? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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6) FAÇA UM DESENHO BEM LINDO SOBRE A HISTÓRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 2° Ano  

                                                                 Professoras: Raphaela, Natalia e Patrícia 
 

 
Juiz de Fora, 29 de julho de 2020 (Quarta- feira) 

 

MÚSICA 

 

 

Professor Thales Tácito 

 

 

 

 

 

 

Atividade:  

- Castelo Rá-Tim-Bum: Aprendendo o som dos instrumentos musicais com os “Passarinhos”. 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Despertar criatividade; 

- Estimular a prática sonora com o corpo; 

- Aprender música de forma criativa; 

- Aprender a assimilar imagens através de seus sons; 

- Aprender sons de instrumentos musicais distintos; 

- Estimular a prática musical sadia; 

- Despertar prazer pelo lúdico; 

- Estimular saudavelmente o interesse pelo estudo da música; 

- Estimulara musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

- Assista ao vídeo, tentando adivinhar qual é o instrumento: https://youtu.be/T3AoGeR4Kwo.  

https://youtu.be/T3AoGeR4Kwo
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INFORMÁTICA 

 

Professora Marianna 

 

RECURSO DE REALIDADE AUMENTADA DO GOOGLE 

  

O recurso é uma funcionalidade que permite ao usuário visualizar em 

3D alguns animais, dinossauros, planetas, entre outros objetos, por meio de realidade 

aumentada no próprio aplicativo de buscas do Google. Basta pesquisar o animal que quer 

visualizar, encontrar o modelo 3D disponibilizado pelo Google e vê-lo na câmera do seu celular 

como se ele estivesse em pé na sua frente. 

 

Como ver animais em 3D pelo Google no celular 

 Abra o aplicativo de buscas do Google para celular 

 Pesquise o nome do animal que você quer visualizar (por exemplo, tigre) 

 Role os resultados de pesquisa para baixo até encontrar o modelo em 3D do animal 

 Toque em "Veja em 3D" 

 Quando o animal em 3D aparecer, toque em "Veja no seu espaço" 

 O aplicativo vai pedir para você apontar a câmera para o chão. Isso serve para a 

ferramenta de realidade aumentada se ambientar. Em alguns segundos, o animal deve 

aparecer na sua tela como se estivesse parado à sua frente 

 Você pode tirar fotos ou filmar o animal, inclusive com uma pessoa junto como se 

estivesse com ele 

 

Observação: Caso você siga os passos anteriores e ainda assim não consiga visualizar o animal em 

realidade aumentada, é possível que o seu celular não seja compatível com a tecnologia necessária 

para ativar o recurso. Se ele for compatível, o mais provável é que o app Google Play Services para 

RA (programa do Google que permite ver objetos em realidade aumentada) esteja desatualizado ou 

não instalado no aparelho. Para instalar/atualizar: 

- No Android, entre na Play Store 

- Pesquise na barra de busca por "Google Play Services for RA" 

- Se ele não estiver instalado, clique em "Instalar". Se ele estiver instalado, mas estiver desatualizado, 

basta tocar em "Atualizar" 


