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     Cronograma LRCO 

 Horário Seg Ter Q

ua 

Qui Sex  

 GEOGRAFIA PORTUGUÊS        H.A PORTUGUÊS HISTÓRIA 

 GEOGRAFIA PORTUGUÊS        H.A MATEMÁTICA HISTÓRIA 

 PORTUGUÊS MATEMÁTICA        H.A CIÊNCIAS PORTUGUÊS 

 MATEMÁTICA MATEMÁTICA         H.A CI|ÊNCIAS MATEMÁTICA 

DIA DA 

SEMANA 
DIA DO 

MES 

DISCIPLIN A CARGA 

HORÁRIA 
CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

SEGUNDA-

FEIRA 
16/11/20 GEOGRAFIA  2 HORAS Consumo 

consciente da 

água na 

agricultura. 

 

 

(EF03GE10). 

Identificar os 

cuidados 

necessários 

para utilização 

da água na 

agricultura 

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-

D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU 

 

 

https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9X

RtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao 

 

   

PORTUGUÊS  

1 HORA Trabalhando 

com receitas. 

(EF03LP12) ler 

e compreender, 

com 

progressiva 

autonomia 

https://br.pinterest.com/pin/767230486505774252/?nic_v2=1a5EQtP

C7 

 

 

 

 

MATEMATICA  

1 HORA  números naturais: 

multiplicação 

 

(EF03MA07) 

Resolver e 

elaborar 

problemas de 

multiplicação 

(por 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 e 10) 

com os 

significados de 

adição de 

parcelas iguais 

e elementos 

apresentados 

em disposição 

http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2015/09/subtracao-e-

adicao-multiplicacao-e.html 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao
http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2015/09/subtracao-e-adicao-multiplicacao-e.html
http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2015/09/subtracao-e-adicao-multiplicacao-e.html


retangular, 

utilizando 

diferentes 

estratégias de 

cálculo e 

registros e 

representações 

por meio de 

recursos 

manipuláveis 

ou digitais. 

 
TERÇA- 
FEIRA 

 
17/11/20 

PORTUGUÊS       2 HORAS Retomada de 
conteúdo, 
Trabalhando com 
receitas.  

(EF03LP12) ler e 
compreender, 
com progressiva 
autonomia 

https://br.pinterest.com/pin/767230486505774252/?nic_v2=1a5EQtP

C7 

 

 
MATEMÁTICA 

      2 HORAS Retomada de 
conteúdo, 
números naturais: 
multiplicação  

(EF03MA07) 

Resolver e 

elaborar 

problemas de 

multiplicação (por 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 e 10) com os 

significados de 

adição de 

parcelas iguais e 

elementos 

apresentados em 

disposição 

retangular, 

utilizando 

diferentes 

estratégias de 

cálculo e registros 

e representações 

por meio de 

recursos 

manipuláveis ou 

digitais. 

http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2015/09/subtracao-e-

adicao-multiplicacao-e.html 

 

QUARTA- 18/11/20           H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2015/09/subtracao-e-adicao-multiplicacao-e.html
http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2015/09/subtracao-e-adicao-multiplicacao-e.html


FEIRA           H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

QUINTA-
FEIRA 
 

19/11/20  
PORTUGUÊS 

 
1 HORAS 

Atividade, 
trabalhando com 
receitas. 

(EF03LP12) ler e 
compreender, 
com progressiva 
autonomia 

https://br.pinterest.com/pin/223983781447587718/?nic_v2=1a5EQtP

C7 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

 
1 HORA 

números naturais: 

adição e 

subtração. 

 

(EF03MA06) 
Resolver e 
elaborar 
problemas de 
adição e 
subtração com os 
significados de 
juntar, 
acrescentar, 
separar, retirar, 
comparar (quanto 
a mais, quanto a 
menos, qual a 
diferença) e 
completar 
quantidades 
(quanto falta 
para), utilizando 
diferentes 
estratégias de 
cálculo exato ou 
aproximado, 
incluindo cálculo 
mental, com o 
suporte de 
imagens, material 
manipulável e/ou 
digital 

https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/10/atividades-

de-adicao-com-reserva-carro.png 

 

CIÊNCIAS 2 HORAS 
   Efeito de luz 

(EF03CI02) 
experimentar e 
relatar o que 

https://br.pinterest.com/pin/239113061455476359/ 

https://br.pinterest.com/pin/223983781447587718/?nic_v2=1a5EQtPC7
https://br.pinterest.com/pin/223983781447587718/?nic_v2=1a5EQtPC7
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/10/atividades-de-adicao-com-reserva-carro.png
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/10/atividades-de-adicao-com-reserva-carro.png


ocorre com a 
passagem da 
luz através de 
objetos 
transparentes. 
Luz natural e 
luz artificial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SEXTA-
FEIRA 
 

 

20/11/20 HISTÓRIA 2 HORAS Eleições 
municipais. 

Habilidades de 
acordo com a 
BNCC: 
EF05HI02 e 
EF04GE03. 

Conhecer e 
identificar as 
atribuições do 
prefeito e 
vereadores e 
suas funções 

Apostila:  Viviane Aragão          
 @sugestoes.pedagogicas  

 

PORTUGUÊS 1 HORA 
Retomada de 
conteúdo da aula 
anterior sobre 
receitas. 

(EF03LP12) ler e 
compreender, 
com progressiva 
autonomia 

https://br.pinterest.com/pin/223983781447587718/?nic_v2=1a5EQtP

C7 

 

 
MATEMÁTICA 1 HORA Conteúdo: 

números naturais: 

adição e 

subtração. 

 

(EF03MA06) 

Resolver e 

elaborar 

problemas de 

adição e 

subtração com os 

significados de 

juntar, 

acrescentar, 

separar, retirar, 

comparar (quanto 

a mais, quanto a 

menos, qual a 

diferença) e 

completar 

quantidades 

(quanto falta 

para), utilizando 

diferentes 

https://www.soescola.com/2017/10/atividades-de-subtracao-com-

reserva.html/atividades-de-subtracao-com-reserva-corujas 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/223983781447587718/?nic_v2=1a5EQtPC7
https://br.pinterest.com/pin/223983781447587718/?nic_v2=1a5EQtPC7
https://www.soescola.com/2017/10/atividades-de-subtracao-com-reserva.html/atividades-de-subtracao-com-reserva-corujas
https://www.soescola.com/2017/10/atividades-de-subtracao-com-reserva.html/atividades-de-subtracao-com-reserva-corujas


estratégias de 

cálculo exato ou 

aproximado, 

incluindo cálculo 

mental, com o 

suporte de 

imagens, material 

manipulável e/ou 

digital. 

 

 

 

ANEXAR ATIVIDADES 

ANEXO 1 

                                                                                   Cronograma LRCO 

 Horário Seg Ter Qu

a 

Qui Sex  

 GEOGRAFIA PORTUGUÊS        H.A PORTUGUÊS HISTÓRIA 

 GEOGRAFIA PORTUGUÊS        H.A MATEMÁTICA HISTÓRIA 

 PORTUGUÊS MATEMÁTICA        H.A CIÊNCIAS PORTUGUÊS 

 MATEMÁTICA MATEMÁTICA         H.A CI|ÊNCIAS MATEMÁTICA 

DIA DA 

SEMAN

A 

DIA DO 

MES 

DISCIPLIN A CARGA 

HORÁRIA 
CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

SEGUND

A-FEIRA 
23/11/20 GEOGRAFIA 2 HORAS Retomada de 

conteúdo, 

Consumo 

consciente da 

água na 

agricultura. 

  

(EF03GE10). 

Identificar os 

cuidados 

necessários 

para 

utilização da 

água na 

agricultura 

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-

D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU 

 

 

https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjH

fN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/conte

xtualizacao 

 

  PORTUGUÊ

S 

1 HORA Cozinha 

brasileira. 

(EF03LP12) 

ler e 

compreender, 

https://www.soescola.com/2016/11/26-sugestoes-de-

atividade-para-trabalhar-a-consciencia-negra.htm 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWHPGnG_-D8mbes4K2TeOb0WW1V7H7UzODtg&usqp=CAU
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/gN8rGdwZEC6TwmPnjK2tjHfN2cjQ9XRtUFPGsRBT7UempcYFKQDN7smGCDeE/contextualizacao


com 

progressiva 

autonomia 

 

MATEMÁTIC

A 

1 HORA medidas de 

valor: sistema 

monetário 

brasileiro. 

 

(EF03MA24) 

Resolver e 

elaborar 

problemas que 

envolvam a 

comparação e a 

equivalência de 

valores 

monetários do 

sistema 

brasileiro em 

situações de 

compra venda e 

troca. 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-

matematica-sobre-o-sistema-monetario.html 

 

 

 
TERÇA- 
FEIRA 

 
24/11/20 

PORTUGUÊS       2 HORAS Interpretação de 
texto, O 
cebolinha. 

(EF03LP12) ler e 
compreender, 
com progressiva 
autonomia 

https://www.espacoeducar.net/2016/10/20-atividades-de-

interpretacao-de-texto.html 

 

 
MATEMÁTICA 

      2 HORAS Retomada de 

conteúdo, 

medidas de 

valor: sistema 

monetário 

brasileiro. 

  

(EF03MA24) 
Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam a 
comparação e a 
equivalência de 
valores 
monetários do 
sistema 
brasileiro em 
situações de 
compra venda e 
troca 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-

matematica-sobre-o-sistema-monetario.html 

 

QUARTA-
FEIRA 

25/11/20           H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

          H.A             H.A      H.A      H.A      H.A 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html


QUINTA-
FEIRA 
 

26/11/20  
PORTUGUÊS 

 
1 HORAS 

Retomada de 
conteúdo, sobre 
a interpretação 
de texto da aula 
anterior. 

(EF03LP12) ler e 
compreender, 
com progressiva 
autonomia 

https://www.espacoeducar.net/2016/10/20-atividades-de-

interpretacao-de-texto.html 

 

 
MATEMÁTICA 

 
1 HORA 

medidas de 
valor: sistema 
monetário 
brasileiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF03MA24) 

Resolver e 

elaborar 

problemas que 

envolvam a 

comparação e a 

equivalência de 

valores 

monetários do 

sistema 

brasileiro em 

situações de 

compra venda e 

troca. 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-

matematica-sobre-o-sistema-monetario.html 

 

 

CIÊNCIAS 2 HORAS 
   Retomada de 
conteúdo sobre 
efeito de luz. 

(EF03CI02) 
experimentar 
e relatar o que 
ocorre com a 
passagem da 
luz através de 
objetos 
transparentes. 
Luz natural e 
luz artificial. 

https://br.pinterest.com/pin/239113061455476359/ 

 
  SEXTA-
FEIRA 
 

 

 

 

 

27/11/20 HISTÓRIA 2 HORAS Retomada de 

conteúdo 

Eleições 

Municipais. 

Habilidades 
de acordo 
com a BNCC: 
EF05HI02 e 
EF04GE03. 

Conhecer e 
identificar as 
atribuições do 
prefeito e 
vereadores e 
suas funções 

Apostila:  Viviane Aragão          
 @sugestoes.pedagogicas  

 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGUÊS 1 HORA 
Caça palavras, 
ortografia RR. 

 

(EF03LP26) 
Identificar e 
reproduzir, 
relatórios de 
observação 
com a 
formatação e 
digramação 
especifica 

https://br.pinterest.com/pin/674977062872568686/?nic_v2=

1a5EQtPC7 

 

MATEMÁTICA 1 HORA 
Retomada de 
conteúdo, 
medidas de 
valor: sistema 
monetário 
brasileiro. 

(EF03MA24) 

Resolver e 

elaborar 

problemas que 

envolvam a 

comparação e a 

equivalência de 

valores 

monetários do 

sistema 

brasileiro em 

situações de 

compra venda e 

troca. 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-

matematica-sobre-o-sistema-monetario.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html
https://atividadespedagogicas.net/2018/06/atividades-de-matematica-sobre-o-sistema-monetario.html


ESCOLA:______________________________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSORA:__________________________________________________________________________________________________________________ 

ALUNO:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL REFERENTE AO 3°BIMESTRE – 16/11/2020 À 30/11/2020 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 
 
 

1- Antônio pode deixar de utilizar água na sua produção de hortaliças? Por 

quê?  

 
       ___________________________________________ 
2- Desperdiçar alimentos contribui no gasto de água?  

___________________________________________ 
3- Pode-se reaproveitar a água da chuva para irrigar as plantas? Como 

poderia ser feito?  
___________________________________________ 

4- Qual o rio próximo a nós? Podemos utilizar suas águas à vontade para 
irrigar plantações? Por quê? 
__________________________________________ 

5- Indique uma maneira de evitar desperdício de hortaliças nas feiras e 
mercados. 
___________________________________________ 

 

PORTUGUÊS 
 

 



MATEMÁTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

 
 
 
 



MATEMÁTICA 

  
 
 
 

CIÊNCIAS 

 
 
OBSERVE AS IMAGENS E MENCIONE, QUAL PERTENCE A LUZ ARTIFICIAL E LUZ 
NATURAL: 

 
 



HISTÓRIA                               ELEIÇÕES 2020  

            

As eleições municipais no Brasil em 2020 ocorrerão em 15 

de novembro, com um segundo turno marcado para 29 de 

novembro. Originalmente, as eleições ocorreriam em 4 de 

outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno), 

porém, com o agravamento da pandemia do novo coronavírus, as 

datas foram modificadas com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 107/2020. Nas novas datas estipuladas, os 

eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 

dos 5.570 municípios do país. Ao todo, serão preenchidos 67,8 

mil cargos públicos eletivos.  

1) Após a leitura do texto, responda.  
 

a) Originalmente, as eleições ocorreriam em 4 de outubro e 25 de 

outubro, respectivamente primeiro e segundo turno. Qual motivo 

levou à alteração nas datas das eleições municipais? 

_______________________________________ 

b) Quais as novas datas para as eleições municipais no Brasil em 

2020?  

_______________________________________ 

c) Quais serão os cargos disputados nas eleições deste ano?  

_______________________________________ 

2) De quantos em quantos anos ocorrem as eleições 

municipais? 

___________________________________ 

3) Na sua opinião, por que é importante votar? 

___________________________________ 

PORTUGUÊS 
  

 
 
 



MATEMÁTICA  
 

 

PORTUGUÊS  

 
 
 



MATEMÁTICA  
 

 
 

PORTUGUÊS  
 

 
 



MATEMÁTICA 
 

1. Observe os preços: 

Pipoca ————————————- R$ 0,50 
Pinhão ————————————- R$ 1,00 
Pipocão ———————————— R$ 1,50 
Refrigerante —————————– R$ 1,50 
Cachorro Quente ———————– R$ 3,00 
Churrasquinho ————————— R$ 4,00 
Doces e Salgados ———————– R$ 2,00 
Brincadeiras —————————— R$ 1,00 
a) Se Daniel levou R$ 12,00 para gastar no parque, faça uma lista do que ele 

pode comprar sem que sobre troco ou falte dinheiro. 

 

 

B) Agora faça uma lista do que ele pode comprar sendo que dos R$ 12,00 

sobra R$ 4,50. 

 

2. Analise a tabela abaixo: 

Mochila R$ 48,00 
Estojo R$ 9,00 
Lapiseira R$ 6,00 
Caderno R$ 16,00 
Lápis R$ 1,00 
a) Qual o produto mais barato?______________________________ 

B) Qual o produto mais caro?_______________________________ 

C) Qual o valor da mochila mais o estojo?______________________ 

D) Quanto gastarei se comprar um caderno e uma lapiseira?_____________ 

E) Qual o valor total dos materiais?_____________________________ 

F) O que posso comprar com R$ 30,00?_________________________ 

G) Tenho R$ 20,00, quanto me sobra de troco se eu comprar um estojo e um  
lápis? 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

PORTUGUÊS  
 COPIAR O TEXTO DE CALIGRAFIA EM SEUS CADERNOS... 
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