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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: Arco- íris: O que é e como se forma? Dias da Semana: 05 a 09/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 

34 Onomatopeias: Leitura de imagens para associar a imagem à escrita das onomatopeias. 

35 Ciranda das letras: Palavras com C e S. Atividades com palavras que iniciam com C e S com tipos de letras 
diferentes. 

36 e 37 Palavras com C e Q. Atividades de cruzadinhas com letras iniciadas com C e Q. 

38 e 39 Vamos todos escrever: Relato escrito de experiência. Fazer uma experiência com projeção do arco-íris dentro de 
casa e escrever um relato sobre o que foi observado. 

Componente Curricular 
– Língua Portuguesa 

Unidade Temática: Histórias para encenar 

40 Apresentação do tema, abertura da unidade: “Histórias para encenar”. Nesta unidade vamos explorar a ilustração da 
página, perguntando aos alunos sobre o que veem, onde as crianças estão e o que elas estão fazendo. 

Total de páginas:  07 

Componente Curricular 
– Matemática 

Unidade Temática: Operações e o centímetro Dias da Semana: 05 a 09/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 

34 e 35 Continuação da atividade de subtração através de situações- problema utilizando o material dourado, gráficos e tabelas. 

36, 37 e 38 Multiplicação: adição de quantidades iguais. Atividades com imagens, contagem e comparação de quantidades. 

39 e 40 Aprender é divertido: Dobro e triplo. Receita de Massinha de modelar dobrando e triplicando os ingredientes. 

Total de páginas: 07 

Componente Curricular 
– Geografia 

Unidade Temática: O vai e vem no bairro Dias da Semana: 05 a 09/10/2020 

Páginas                                                        Descrição das atividades 

09 Atividades sobre os Meios de transportes terrestres, aéreos e aquáticos. 

10, 11 e 12 Leitura do texto informativo: “Meios de transporte de cargas”. Significado das palavras: rodovias, ferrovias, hidrovias e 
aerovias./Atividades sobre o conteúdo estudado. 

13 e 14 Leitura do texto informativo: “Trânsito”./ Atividades sobre o trânsito e os termos: condutor, pedestre e passageiro. 

Total de páginas:  06 


