
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas –  

2º bimestre  / 2020 

 

 
               2º ano - Ensino Fundamental  

 

 

 

 

 

Semana de 20 a 24 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 2º Bimestre/ 2020 - 2º ano / Ensino Fundamental 
Componente Curricular: 

Língua Portuguesa 

Unidade Temática: Garçom, por favor! Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
16 Ciranda das letras: Palavras terminadas com O e U. 

17 Ciranda das letras: Palavras terminadas com L e U. 
18 A leitura entrou na roda: Texto- legenda ou foto- legenda: leitura e interpretação de texto. 

19 Uso de maiúsculas./ Vamos todos escrever: Foto- legenda: Elaborar e organizar um álbum da turma com descrição de 
legenda nas fotos. 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

Unidade Temática: Passo a passo. 

20 e 21 Introdução à nova unidade: Passo a passo. / Roda de conversa: Interpretação de imagem de texto instrucional. 
22 e 23 A leitura entrou na roda: leitura e interpretação do texto instrucional: “Bilboquê”. 

Total de páginas: 08 
Componente Curricular: 

Matemática 

Unidade Temática: Números, Sólidos Geométricos e a 
Dezena. 

Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
16 e 17 Contando dezenas: Atividades com material dourado. Introdução dos termos “cubinhos” (Unidades) e “barrinhas” (Dezenas). 

18 e 19 Sistema de Numeração Decimal:Continuação das atividades com material dourado fixação de dezenas e unidades. 
Componente Curricular: 

Matemática 
Unidade Temática: Números, tempo e comprimento. 

20 e 21 Introdução à nova unidade: Números, tempo e comprimento./ Roda de conversa: Números maiores do que 100. 

22 e 23 Atividades: Desenvolvimento de atividades com contagem e produção de escritas numéricas (sequência numérica) 
Total de páginas: 08 

Componente Curricular: 
Geografia 

Unidade Temática: Paisagens Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem: “Paisagens”. 
05 Leitura e interpretação do texto e da imagem: “Lugares de Convivência”. Nesta unidade vamos estudar sobre a vida, o 

trabalho e as memórias em comunidade./ Roda de Conversa: Perguntas pessoais sobre a imagem da página. 
06 Meus familiares: Leitura e interpretação 

07 Pesquisa: Conversa com familiares para descobrir comemorações de certos acontecimentos que são importantes para a 
família. 

Total de páginas: 04 

 


