
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma do roteiro das atividades remotas  
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Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 2º Bimestre/ 2020 - 5º ano / Ensino Fundamental 
Componente Curricular: 

Língua Portuguesa 

Unidade Temática: “De verso em verso” Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
16 e 17 Interpretação de texto (cartazes)./ Preenchimento de tabela sobre os sintomas das doenças: Dengue, Chikunguya eZika. 

18 Ciranda das Letras: Sinais de Pontuação: Fixação dos sinais de pontuação: dois- pontos, vírgula, parênteses, exclamação e 
ponto- final. 

19 Vamos todos escrever – Campanha educativa: Aedes Aegypti. Converse com seu professor como serão realizadas essas 
atividades. 

Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 

Unidade Temática: “Pequena Grande História” 

20 Abertura do 5º Capítulo: Fazer a leitura e a observação da imagem: Pequena e grande história. 
21 Fazer a leitura do que será apresentado neste capítulo. Roda de Conversa. Atividade 01: Conversar com os colegas sobre as 

questões. Atividade 02: Deverá ser feita com ajuda do professor. Atividade 03: Ler para saber o que são minicontos. 
22 A leitura entrou na roda: Miniconto: Atividade 01: “O sapo moderno”, fazer a leitura silenciosa do texto e depois aguardar as 

orientações do professor para realizar a leitura em voz alta. 
23 Continuar a leitura do miniconto: “O sapo moderno”. Atividade 02: Ler e responder as questões oralmente e depois escrever as 

respostas nas questões:A, B, C, D, E, FeG. 
Total de páginas: 08 

Componente Curricular: 
Matemática 

Unidade Temática: Polígonos e Medidas de Tempo Dias da semana: 20 a 24 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
15 Atividades de fixação sobre segmentos de reta e medidas. 

16 e 17 Atividades:Observação da ilustração de uma imagem para analisar o tamanho (proporção). 
18 e 19 Roda de Conversa: O calendário e as horas/ Atividades: fixação do calendário, mês, dias, bimestre, trimestre e semestre. 

20 Atividade 02 a 05: Ler e responder as questões.  Atividade 06: Observar no relógio a hora que Patrícia chegou à consulta e 
responda as questões: A e B.Atividade 07: Ler a situação problema e responder as questões: A, B e C.  Atividade 08:Ler a 
situação problema e desenhar os ponteiros no relógio para representar o horário em que a Denise e a amiga combinaram de se 
encontrar. 

21 Atividade 09: Observar nos relógios e responder as questões A e B. Aprender é divertido: Ler a situação proposta para responder 
as atividades 01. Nas atividades 02, 03 e 04 peça auxílio ao professor. 

Componente Curricular: 
Matemática 

Unidade Temática: Frações e Porcentagem. 

22 Leitura e observação da imagem sobre o capítulo 5: Frações e porcentagens. 
23 Leitura sobre o que será apresentado nesse capítulo. Frações: parte do todo. Roda de Conversa: Ler o texto: Todos os animais 

dormem? E responder quantas horas tem um dia? 
Total de páginas: 09 

Componente Curricular: 
Geografia 

Unidade Temática: Formação das cidades brasileiras. Dias da semana: 20 a 24 de julho 



Páginas Descrição da Atividade 
02 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem: “Formação das cidades brasileiras”. 
03 Roda de conversa: Neste capítulo estudaremosa formação das cidades brasileiras, suas origens, como eram antes e como suas 

paisagens foram transformadas. Leitura do poema de Helena Kolody, “Curitiba, Cidade- Menina” e depois responder as questões: 
A, Be C. 

04 Leitura do texto informativo: “Diferenças entre as cidades”. 
05 Leitura: Cidades médias e Cidades grandes. Atividades: Ler as palavras do quadro para completar as frases nas questões: A, B e 

C. 
Total de páginas: 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


