
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas –  

2º bimestre  / 2020 

 

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

Língua Portuguesa 

Unidade Temática: “De verso em verso” Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
16 Continuação do estudo e atividades sobre sílaba tônica (oxítonas terminadas em I). 
17 Atividades: Acentuação: oxítonas terminadas em A, E e O.  

18 e 19 Vamos todos escrever: Minidicionário ilustrado. Atividade de escrita baseada no poema: “Na cuia” para produzir pequenos 
verbetes. 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

Unidade Temática: “Histórias em Tiras” 

20 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem: “Histórias em tiras”. 
21 Nesta unidade leremos algumas tirinhas a fim de perceber que o humor pode ajudar a despertar a conscientização sobre problemas 

relacionados ao ambiente. Roda de Conversa: Questões Pessoais sobre o contato e conhecimento sobre gibis, história em 
quadrinhos, tirinhas. 

22 A leitura entrou na roda: Tira: Leitura silenciosa de três tirinhas da turma da Mônica, de Maurício de Sousa. 
23 Interpretação das três tirinhas da página anterior com focono tema, personagens, composição dos quadrinhos. 

Total de páginas: 08 
Componente Curricular: 

Matemática 

Unidade Temática: Sistema de Numeração Decimal Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
14 e 15 Atividades: Interpretação de tabela e comparação com o ábaco, observando os números (maior do que/ menor do que). 
16 e 17 Continuação das atividades de comparação dos números maiores que / menores queobservando tabelas, imagens e o ábaco. 

Componente Curricular: 
Matemática 

Unidade Temática: “Sólidos Geométricos e Gráficos” 

18 e 19 Abertura da unidade para conhecer os sólidos geométricos, interpretação de algumas tabelas e gráficos. Roda de Conversa: Figuras 
geométricas espaciais. 

20 e 21 Atividades: Comparação de alguns sólidos geométricos (cone, pirâmide, cilindro, cubo, esfera e paralelepípedo) com alguns objetos 
que os representam. 

Total de páginas: 08 
Componente Curricular: 

Geografia 

Unidade Temática: Espaço Rural Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
02 Apresentação do tema, abertura da unidade: Espaço Rural. 
03 O tema a ser estudado nesta unidade será sobre o espaço rural, conhecendo um pouco mais sobre suas paisagens, o dia a dia e a 

cultura das pessoas que vivem no campo.Roda de conversa:Leitura da tirinha do Chico Bento e interpretação sobre a mesma. 
04 Leitura do texto informativo: “Dia a dia no campo”. 

05 Saiba mais: “Artesanato no campo”. Leitura do texto e discussão oral sobre o mesmo. 
Total de páginas: 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


