
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Portuguesa 

Unidade Temática: Passo a passo Dias da semana: 03 a 07 de agosto 

Páginas Descrição da Atividade 
32, 33 e 34 Vamos todos escrever: Texto instrucional: Observar um objeto feito com garrafa PET e responder as questões de 

interpretação./ Organizar a estrutura do texto instrucional (materiais e modo de fazer). / Estudo de algumas palavras 
(sinônimos). 

35 A palavra é sua: Texto instrucional oral: Ler passo a passo do texto instrucional para ensinar as crianças a fazer um 
cofrinho de garrafa PETatravés da oralidade. Depois pedir para elas apresentarem as instruções aos colegas./ 
Aprender é divertido: Construir um vai e vem de garrafa PET. 

Componente Curricular: Língua 
Portuguesa 

Unidade Temática: Quem fala com pressa tropeça! 

36 e 37 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem: “Quem fala com pressa tropeça!” / Roda de 
conversa: Leitura feita pelo professor ou responsável de alguns trava- línguas. 

38 Leitura e Interpretação dos trava- línguas da página anterior para observarem as características desse texto. 
39 A leitura entrou na roda: Trava- línguas: leitura e interpretação do texto. 

Total de páginas: 08 
Componente Curricular: Matemática Unidade Temática: Números, tempo e comprimento. Dias da semana: 03 a 07 de agosto 

Páginas Descrição da Atividade 
32 e 33 Continuação das atividades de medidas não padronizadas (passos)./ Investigação Matemática: medindo a mesa com 

barbante. Fixação do metro com material de apoio do Livro Didático Integrado. 
34 e 35 Atividades de Fixação do metro com objetos e com a altura do próprio corpo. 

Componente Curricular: Matemática Unidade Temática: Adição, Subtração, Previsões e Capacidade. 
36 e 37 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem: “Adição, Subtração, Previsões e Capacidade” / 

Roda de conversa:Adição de quantidades: leitura e interpretação da obra “Bandeirinhas e mastros” de Alfredo 
Volpi, com foco na contagem. 

38 e 39 Atividades: Contagem de bandeirinhas em situações- problemas envolvendo a adição (comparação de quantidades)./ 
Fixação com material dourado (barrinhas e cubinhos) que se encontra no material de apoio. 

Total de páginas: 08 
Componente Curricular: História Unidade Temática: Comunidade Reunida Dias da semana: 03 a 07 de agosto 

Páginas Descrição da Atividade 
08 Pesquisa: Regras de convivência em casa. 

09 Texto Informativo: “Minha comunidade” Leitura e interpretação oral do mesmo. 
10 Atividades: leitura e interpretação da obra: “A Família de Antônio Augusto Pinto” de Almeida Junior. 
11 Atividade de leitura: associação das imagens com o nome da comunidade retratada. / Leitura do texto: “O trabalho 

na comunidade”. 
Total de páginas: 04 

 


