
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas –  

2º bimestre  / 2020 
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Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 2º Bimestre/ 2020 - 3º anos / Ensino Fundamental 
Componente Curricular: 

Língua Portuguesa 

Unidade Temática: “De verso em verso” Dias da semana: 27 a 31 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
24 e 25 Atividade de leitura e interpretação de tirinha com foco nos personagens e nos sinais de pontuação usada no 

quadrinho (exclamação, interrogação e travessão). 
26 Ciranda das letras: Palavras com C (diante de A, O e U), C (diante de E e I) e QU. 

27 e 28 A leitura entrou na roda: Leitura e interpretação da tirinha com foco nos personagens. 
29 Ciranda das letras: letras M e N. Uso da letra M antes de P e B e uso da letra N (antes das demais 

consoantes). 
30 e 31 A leitura entrou na roda: Leitura e interpretação de tirinha com foco nos personagens e uso da linguagem 

regional. 
Total de páginas: 08 

Componente Curricular: 
Matemática 

Unidade Temática: Sistema de Numeração Decimal Dias da semana: 27 a 31 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
22 Continuação das atividades de fixação dos sólidos geométricos (imagens e nomenclatura). 
23 Gráficos de colunas: Roda de conversa: Leitura de interpretação de gráfico de barra. 

24, 25 e 26 Atividades:Fixação de atividades sobre leitura e interpretação de gráficos de barra e tabelas. 
27 Educação Financeira: Situação- problema com base em dados de tabelas e preenchimento de gráfico e 

interpretação dos mesmos. 
Componente Curricular: 

Matemática 
Unidade Temática: Adição, Subtração e Massa. 

28 Apresentação do tema, abertura da unidade: Adição, Subtração e Massa. 
Total de páginas: 07 

Componente Curricular: 
Ciências 

Unidade Temática: Origem e transformação do solo. Dias da semana: 27 a 31 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 e 05 Leitura dos textos informativos: “As rochas e o solo”/ “Formação do solo”. 
06 e 07 Saiba mais: Atividades: Fixação sobre o conteúdo da formação do solo. 

08 Investigação Científica: Comparação das características de diferentes amostras do solo entorno da escola. 
Total de páginas: 05 

 


