
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas  
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Componente Curricular – 
Língua Portuguesa 

Unidade Temática: Histórias para encenar. Dias da Semana: 26 a 30/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 

48 e 49 Letras e tipos de letras: Atividades com palavras para completar com as vogais usando diferentes tipos de letras. 
50 Sílabas: Estudo sobre nomes de animais para separar as sílabas e formar outras palavras. 
51 Aumentativo: palavras com final ÃO. 
52 Palavras com S e SS: início, meio e final das palavras. 
53 A palavra é sua: Apresentação teatral. Sugestão para encenar a história “Os carneiros e o porco”. 
54 Vamos todos escrever: Convite. Elaborar um convite passo a passo: planejamento, produção e revisão do mesmo. 

Total de páginas:  07 

Componente Curricular – 
Matemática 

Unidade Temática: Operações, massa e figuras geométricas. Dias da Semana: 26 a 30/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 
48 Continuação das atividades de multiplicação com ideia de combinação através de situações- problema. 

49, 50 e 51 Aprender é divertido: Resolvendo problemas: brincando com palitos./ Atividades com soma e subtração através de 
situações- problema. 

52, 53 e 54 Fazendo arte com figuras geométricas: Roda de conversa: Leitura de imagem da obra “Novo chapéu” de Irina Charny. / 
Atividades com figuras geométricas formando mosaico com cores./ Aprender é divertido: construir um mosaico com as 
figuras geométricas indicadas pelo professor. 

Total de páginas: 07 

Componente Curricular – 
Geografia 

Unidade Temática: O vai e vem no bairro. Dias da Semana: 26 a 30/10/2020 

Páginas Descrição das atividades 
15 Continuação das atividades sobre trânsito, cores do farol e seus significados, placas de sinalização (Material de Apoio). 

Componente Curricular – 
Geografia 

Unidade Temática: Comunicação. 

16 e 17 Abertura da Unidade: Comunicação. Nesta unidade vamos estudar a importância dos meios de comunicação./ Roda de 
conversa: Leitura e interpretação da tirinha da Turma da Mônica. 

18 Atividades: Imagens de meios de comunicação para fazer associação com a escrita. 

19 Saiba mais: Leitura de textos informativos: “Ler com os dedos” e “A arte dos gestos”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Leitura do texto informativo: “Os meios de comunicação”. 

Total de páginas:  06 


