
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas – 3º 
bimestre / 2020 

 
 

Ensino Fundamental – 1º ano  
 
 
 

De 03/09 e 04/09/2020 
 
 
 
 

2020 

 



 

Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 3º Bimestre/ 2020 -  1º anos/ Ensino Fundamental 

Componente Curricular: Língua 
Portuguesa 

Unidade Temática: “O que é que a embalagem tem?” Dias da semana: 03 e 04 de setembro 

Páginas Descrição da Atividade 

04 Apresentação do tema, abertura da unidade: “O que é que a embalagem tem?”./Leitura de imagem e 
interpretação oral da mesma. 

05 Roda de conversa: Nesta unidade vamos falar da importância da lista de compras ao ir ao supermercado. As 
crianças vão trocar ideias e criar regras para manusear os alimentos, observar os rótulos e embalagens, 
respondendo oralmente algumas questões dessa página. 

Total de páginas: 02 

Componente Curricular: 
Matemática 

Unidade Temática: Grandezas, Medidas e Localização. Dias da semana: 03 e 04 de setembro 

Páginas Descrição da Atividade 

04 Apresentação do tema, abertura da unidade: “Grandezas, Medidas e Localização” Leitura de imagem e 
interpretação oral da mesma. 

05 Roda de conversa: Nesta unidade as crianças vão aprender localização (esquerda, direita), descobrir o peso de 
alguns objetos, se são mais leves ou mais pesados. Além  de contar o que fizeram ontem e o que farão amanhã 
(localização no tempo), observando imagens e respondendo oralmente as questões dessa página. 

Total de páginas: 02 

Componente Curricular: 
Ciências 

Unidade Temática: O planeta onde vivemos Dias da semana: 03 e 04 de setembro 

Páginas Descrição da Atividade 

04 Apresentação do tema, abertura da unidade: “O planeta onde vivemos”./Leitura de imagem e interpretação 
oral da mesma. 

05 Roda de conversa: nesta unidade as crianças vão conhecer mais sobre a Terra, o planeta onde moramos e como 
desenvolvemos nossas atividades no dia a dia. A partir da canção “Ora bolas” irão interpretar oralmente a letra 
da música. 

06 Leitura e interpretação do trecho da música: “Ora bolas” dos compositores Edith Derdik e Paulo Tatit. 
Total de páginas: 03 


