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Cronograma das atividades 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: 05 a 09/10/2020 

                           Páginas Descrição das atividades 
21 Continuação das atividades de interpretação da notícia: ”As lancheiras estão mais saudáveis”. 

Componente Curricular – Língua 
Portuguesa 

Unidade Temática: Amarre- se nessa ideia! 

22 Apresentação do tema, abertura da unidade: “Amarre- se nessa ideia!”. Nesta unidade vamos explorar a ilustração da 
página, perguntando aos alunos sobre os cartazes de campanhas que eles conhecem ou já viram expostos. 

23 Roda de Conversa: Questões pessoais sobre o estado gripal das pessoas, sintomas, transmissão, cuidados que devemos 
ter e divulgação das campanhas de saúde. 

24 A leitura entrou na roda: Cartaz de Campanha Educativa. Leitura das imagens e das informações contidas no cartaz: 
“Lave sempre as mãos com água e sabão: previne doenças e você ganha saúde”. 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular – 

Matemática 
Unidade Temática: Números, figuras e grandezas. Dias da Semana: 05 a 09/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 
20 e 21 Atividades: Atividades de contagem usando palitos de sorvete ou outro material para utilizar a trilha, explorando a 

sequência, o número sucessor, o maior e o menor, etc. 
22 Continuação das atividades de contagem com foco nos números sucessores e antecessores, sequência do número 40 a 

50. 
23 Atividades: Estudo do calendário para completar a sequência. Atividade com a sequência e a escrita dos meses do ano. 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular - 
Geografia 

Unidade Temática: A escola 
 

Dias da Semana: 05 a 09/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 
10 e 11 Atividades: Informações sobre período, horário, aulas, regras de convivência na escola. 

12 Atividades: Atividade com dominó ligando as frases às imagens sobre as regras de convivência na escola. 
13 Leitura e interpretação oral do texto informativo: “Diferentes tipos de escola”. 
14 Atividades: Questões interpretativas sobre as imagens e o texto informativo: “Diferentes tipos de escola”. 

Total de páginas:  05 


