Tre-Le-Lê Creche Escola

Data: 03/11/2020 a 06/11/2020

Nome: ____________________________________________
Roteiro semanal da aula de Ciências

Ano escolar: 2º

Professora: ______________________

Ciências em ação!
Sejam muito bem-vindos, queridos alunos! Vocês e seus familiares estão bem? Acompanhem
nosso roteiro de aula de acordo com cada um dos dias que teremos nosso meet, acessando ao
nosso vídeo.
➢ Aula pelo Meet
03/11/2020 – Terça-feira (Turmas do 2º ano C/A/E (meninos)
• Aula extra – Realização do roteiro de Ciências do dia 26/10 até 30/10)
➢ Aula pelo Meet
03/11/2020 – Terça-feira (Turmas do 2º ano C/A/E (meninos)
06/11/2020 – Sexta-feira (Turmas do 2º ano B/E (meninas)
➢ Aula presencial
03/11/2020 – Terça-feira (Turma do 2º ano C)
04/11/2020 – Quarta-feira (Turmas do 2º ano A/B/E)
• Discussão sobre o vídeo postado no dia 29/10/2020 – “Era uma vez uma sementinha.”
• Vídeo – Polinização – (https://www.youtube.com/watch?v=6qYZmy2Tbk0)
• Vídeo – Reprodução das plantas – (https://www.youtube.com/watch?v=xB7ycEvUzeg)
• Atividade para realizar na aula, livro de ciências vol.3, páginas 357 até 363. A ficha de
aprendizagem encontra-se disponível no site da escola.
• Estudando em casa, atividade avaliativa (livro de ciências vol.3, páginas 354 e 355). O
estudando em casa deverá ser realizado após a aula e a foto da atividade deverá ser enviada por email até o dia 19/11/2020.

05/11/2020 – Quinta-feira – Vídeo sugerido
➢ Vídeo sugerido – “A importância do sol” – Vídeo disponível no Canal Eleva. Para ter
acesso ao vídeo no Canal Eleva, acesse: Portal Eleva > Menu > Sala virtual > Canal Eleva >
Ciências > Capítulo 10 > Ciências 2° ano regular A importância do sol. O vídeo está disponível
também no site da escola.

É isso aí galerinha, por essa semana é só! Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail
das educadoras. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho.
Bons estudos!

