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MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 
Cronograma do roteiro das atividades remotas  - 2º bimestre / 2020 

Ensino Fundamental  

 
Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 2º Bimestre/ 2020 - 2º anos/ Ensino Fundamental 
 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Unidade Temática: Garçom, por favor! Dias da semana: 08 a 9 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 e 05 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem./ Roda de Conversa: 

Questões pessoais e de interpretação da imagem da página 4 sobre o gênero textual 
“Cardápio”. 

06 e 07 A leitura entrou na Roda: Leitura de imagens em narrativas visuais e interpretação de 
recursos gráficos em História em Quadrinhos (tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular: Matemática Unidade Temática: Números, Sólidos 

Geométricos e a Dezena. 
Dias da semana: 08 a 10 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem. Nesta unidade iremos 

relembrar as formas e os nomes dos sólidos geométricos, a dezena e o agrupamento. 
05 Roda de Conversa: Leitura e interpretação da imagem com contagem. 

06 e 07 Atividades: Interpretação das imagens com foco nos agrupamentos de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 
4. 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular: Ciências Unidade Temática: Os seres vivos e o 

ambiente. 
Dias da semana: 08 a 9 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem. Nesta unidade aprenderemos 

sobre a interação dos seres vivos com o ambiente onde vivem. 
05 Roda de Conversa: Leitura do texto: “As árvores e os animais”, trecho do livro: O livro das 

árvores de Jussara Gomes Gruber. 
Total de páginas: 02 

 


