
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas – 3º 
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Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 3º Bimestre/ 2020 - 2º anos/ Ensino Fundamental 

 

Componente Curricular – Língua 
Portuguesa 

Unidade Temática: Que dia é hoje? Dias da Semana: 14 a 18/09/2020 

Páginas Descrição das atividades 

12 Vamos todos escrever! Pergunta: “O que você gostaria de saber sobre o calendário?”. 

13 e 14 Texto puxa texto: Poema- Leitura do poema: “A semana inteira” de Sérgio Capparelli./ Atividades de 
interpretação sobre o poema com foco nas rimas. 

15 Ciranda das letras: Letras, sílabas e palavras: Letra inicial, formato diferentes de letras. 

16, 17 e 18 Atividades para identificar as letras e as sílabas das palavras, completar com as sílabas que estão faltando. 

19 Vamos todos escrever: Poema- Atividade de leitura e escrita para completar o último verso com o nome 
de uma fruta. 

Total de páginas: 08 

Componente Curricular – 
Matemática 

Unidade Temática: A centena e as figuras geométricas Dias da Semana: 14 a 18/09/2020 

Páginas Descrição das atividades 

12 Atividade de decomposição dos números (material dourado, leitura do número por extenso). 

13 Investigação Matemática: Atividade com calculadora. 

14 e 15 Aprender é divertido – Bingo da composição: Ditado de quantidades de unidades e dezenas./ Atividades 
com as possibilidades de jogadas do bingo. 

16 Aprender é divertido – Comparando quantidades- Jogo de cartas: “Meu número é maior”. 

17 e 18 Atividades: Atividades referentes ao jogo de cartas: “Meu número é maior”. Comparando quantidades 
(número maior/menor). 

19 Roda de conversa: As figuras geométricas- Leitura e Interpretação de imagens, contornando a superfície 
de algumas embalagens. 

Total de páginas: 08 

Componente Curricular – 
Geografia 

Unidade Temática: O vai e vem no bairro Dias da Semana: 14 a 18/09/2020 

Páginas                                                        Descrição das atividades 

04 e 05 Apresentação do tema, abertura da unidade: “O vai e vem no Bairro”. Nesta unidade vamos falar a 
respeito da cultura nos bairros, do vai e vem das pessoas e sobre os meios de transporte. 

06 Leitura e interpretação do texto: “A cultura nos bairros”./ Atividades sobre o texto citado. 

07 e 08 Leitura e interpretação do texto: “De um lugar a outro”./ Meios de transporte: terrestres, aquáticos e 
aéreos. Atividades com Material de apoio sobre os meios de transportes. 

Total de páginas: 05 


