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DATA: 15/06/2020 (SEGUNDA-FEIRA)  

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Parada para calcular: Antecessor e sucessor; Adição e subtração 

(cálculos simples); Sequência numérica (diferentes regularidades). 

Tarefas: 

• Livro pp. 96 e 99. 

• Assista ao vídeo de subtração para crianças: Subtração para crianças - Aprendendo a subtrair 

com os dinossauros - Matemática para crianças. 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=V0NVAh4Adxs  

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

OBJETO DE CONHECIMENTO: AP de Redação – 2ª etapa.  

Tarefas:  

• Avaliação de Redação. 

• Continue lendo o livro “A colha de Retalhos”. 

• Lembre-se de enviar a fotografia do texto da sua Avaliação de Redação até o dia 17/06. 

 

DATA: 16/06/2020 (TERÇA-FEIRA)  

DISCIPLINA: MATEMÁTICA  

OBJETO DE CONHECIMENTO: Cada um do seu jeito - Adição com 3 parcelas (decomposição e 

propriedade associativa). 

Tarefas: 

• Livro pp 97 e 98. 

• Digitada Forms de Matemática – FM2 (No computador, responder a atividade na opção 

“Tarefas” ou pelo celular na opção “Atribuições”, no Teams).  

Obs.: Para os alunos e alunas que não estão acompanhando as aulas no Teams, a tarefa 

FM2 está disponível na versão para impressão (arquivo no Portal) ou pode ser respondida no 

caderno. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBJETO DE CONHECIMENTO: As ruas e os caminhos - trajetos no meu dia a dia / caminho casa – 

escola. 

Tarefas: 

• Livro pp.65, 66 (até a 2ª questão). 

• CARTOGRAFIA: Desenhe na cartografia o caminho que você faz da cozinha de sua casa até 

o quarto de seus pais. Em seguida, escreva o nome dos objetos que você vê durante o 

caminho. Faça o cabeçalho de sua tarefa. 

 

 

 

 

 

2o ROTEIRO DE ATIVIDADES – EBS – 15/06/2020 a 19/06/2020 
Ensino 

Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=V0NVAh4Adxs


 
 
 

 

Estudo orientado 2º ano 
 

3o Ano   |   Ensino Fundamental   |   Manhã/Tarde 
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DATA: 17/06/2020 (QUARTA-FEIRA)  

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

OBJETO DE CONHECIMENTO: A linguagem do texto 

Tarefas: 

• Tarefa de Português - ALP1 – Acesse a plataforma “Árvore de Livros” e realize a atividade 

seguindo as orientações da professora. Essa atividade será disponibilizada durante a aula. 

• Obs.: Para os alunos e alunas que não estão acompanhando as aulas no Teams, a tarefa 

ALP1 está disponível na versão para impressão (arquivo no Portal) ou pode ser respondida 

no caderno. 

• Continue estudando para a Avaliação Progressiva de Português/Leitura que será sexta-feira 

(19/06/20). Ver o conteúdo no roteiro, anexado no canal “Geral” do Teams. 

 

DATA: 18/06/2020(QUINTA-FEIRA)   

DISCIPLINA: PROJETO DAS EMOÇÕES 

OBJETO DE CONHECIMENTO:  Amigos do Zippy. 

Tarefas:  

• Aula zero 

• Cartografia: Represente em forma de desenho o seu sentimento sobre a pandemia e 

escreva o que você faz para se sentir melhor. 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO:  Cuidando dos ambientes / Seres vivos no ambiente. 

Tarefas:  

• Livro: pp.64 e 65. 

• Assista ao vídeo: Turma da Mônica – Cuidado com o meio ambiente. 

https://youtu.be/xqQwPUrBRY8 

• Continue estudando para a Avaliação Progressiva de Português/Leitura que será amanhã 

(19/06/20). Ver o conteúdo no roteiro, anexado no canal “Geral” do Teams. 

 

DATA: 19/06/2020 (SEXTA-FEIRA)  

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

OBJETO DE CONHECIMENTO: AP de Português/Leitura – 2ª etapa.  

Tarefas:  

• Avaliação Progressiva de Português/Leitura 

• Continue estudando para a Avaliação Progressiva de Matemática que será segunda-feira 

(22/06/20). Ver o conteúdo no roteiro, anexado no canal “Geral” do Teams. 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

OBJETO DE CONHECIMENTO: A sua família 

Tarefa:  

• Livro pp. 60 e 61. 

• Assista ao vídeo Mundo Bita - Nossa Família [clipe infantil] 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 
 

 

https://youtu.be/xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w

