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

Língua Portuguesa 

Unidade Temática: “De verso em verso” Dias da semana: 27 a 31 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
24 e 25 Continuação da leitura e interpretação das questões sobre o texto: “O sapo moderno” com foco na fonte em que 

foi retirado o texto, estrutura do mesmo em parágrafos (características da narrativa). 
26 e 27 Continuação da leitura e interpretação das questões sobre o texto: “O sapo moderno” com foco no título e 

demais características (personagens e lugar), vocabulário, fixação do uso da vírgula, e das palavras em destaque 
indicando a ação (verbo). 

28 e 29 Continuação da leitura e interpretação das questões sobre o texto: “O sapo moderno”com foco na fixação das 
palavras em destaque indicando a ação (verbo), uso da conjunção MAS e sobre o discurso direto (falas do 
narrador e dos personagens). 

30 e 31 Continuação da leitura e interpretação das questões sobre o texto: “O sapo moderno” com foco no uso dos 
pronomes e sobre o discurso direto (falas do narrador e dos personagens). 

32 Continuação da leitura e interpretação das questões sobre o texto: “O sapo moderno” com foco no vocabulário, 
conjunção e pronome. 

Total de páginas: 09 
Componente Curricular: 

Matemática 

Unidade Temática: Frações e Porcentagem Dias da semana: 27 a 31 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
24 Estudo sobre Frações: parte do todo. 

Leitura do quadro informativo que sobre numerador e denominador. Atividade: Completar a tabela com frações.  
25 Atividade: Complete a tabela com a leitura das frações.  

Leitura do quadro informativo de como se lê o numerador depois do denominador.  
Atividades 01: Releitura do texto da seção Roda de Conversa e pintura da figura que representa a parte do dia 
que a preguiça passa dormindo, para responder as questões: A e B.    
 Atividades 02:  Representação da fração observando as ilustrações (desenho). Após, responder  a questão 
sobre a representação dessa fração.  

26 Atividades 03: Escrita de fração e leitura  
Atividades 04: Completar a tabela pintando a representação e escrevendo a fração com algarismos 

27 Frações equivalentes – Roda de conversa: Representações geométricas para estudar equivalência  



(que representa a mesma parte do todo). 
Atividade: Inteiros iguais e maior parte (observação das imagens que contém no exercício). 

28 Representações das frações: partes iguais ou diferentes do mesmo inteiro. Leitura do texto 
informativo sobre: Frações Equivalentes.  
Atividade 01: Escrita das frações representadas  

29 Atividade 02: Recortar as tiras do Material de Apoio (encontra-se no final do livro)e organizar as peças 
sobre sua mesa de modo que formem cinco tiras inteiras, usar essas tiras e uma régua para escrever 
no esquema abaixo as frações representadas pelas peças organizadas. Considere uma linha do 
esquema como 1 inteiro e a seguir observe essa representação e faça as contas necessárias em seu 
caderno, escrevendo uma fração equivalente na questões apresentadas.  
 Atividade 03: Representação das figuras e escrita de duas frações equivalentes.  
Atividade 04: Observação das frações equivalentes  

30 Atividade 05: Frações equivalentes, representação da figura e leitura. 
Atividade 06: Escrita de uma fração equivalente  
 Atividade 07: Divisão do numerador e o denominador pelo mesmo número e escrita de uma fração 
equivalente. 

31 Atividade 08 e 09: Fração equivalente 
Leitura da definição sobre Fração irredutível.   
Atividade 10: Escrita das frações  
Atividade 11: Colocar o número no lugar de ? , determinando uma fração irredutível nas questões A, B, 
C e D. 

Total de páginas: 08 
 

Componente Curricular: 
Ciências 

Unidade Temática: Respiração e produção de energia. Dias da semana: 27 a 31 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 Leitura do texto sobre: Diferenças entre as cidades 

05 Continuar a leitura sobre Cidades Médias e Cidades Grandes. Atividades: Utilizar as palavras do 
quadro para completar as frases nas questões: A,B e C 

06 Leitura do texto informativo: Origem das cidades 



07 Continuação da leitura da história da origem das cidades espontâneas. 
08 Observação das imagens do município, parte urbana e rural e leitura sobre: as cidades planejadas. 

Total de páginas: 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


