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Cronograma das Atividades Remotas com o Livro Didático Integrado do 2º Bimestre/ 2020 - 4º anos/ Ensino Fundamental 
 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Unidade Temática: Espírito Ecológico Dias da semana: 08 a 9 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
04 e 05 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem. Nesta unidade faremos a 

leitura de textos narrativos, como o conto e a notícia. Roda de Conversa: Introdução ao tema 
com questões pessoais sobre características das histórias lidas (título, autor, personagens, 
tema). 

06 e 07 A leitura entrou na Roda: Conto: leitura e interpretação do conto: “Prá dar no pé”. 
Total de páginas: 04 

Componente Curricular: Matemática Unidade Temática: Números e Figuras 
geométricas espaciais. 

Dias da semana: 08 a 9 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
02 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem. Nesta unidade iremos 

representar com algarismos, decompor e comparar números até a ordem das dezenas de 
milhar. 

03 Roda de Conversa: Números até a dezena de milhar. Leitura de imagem para introduzir a 
escrita e a leitura de números com a ordem na unidade de milhar. 

04 e 05 Atividades:Atividades com o ábaco para fixar a ordem dos números na unidade e dezena de 
milhar (tabela com a sequência numérica e análise da mesma). 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular: Ciências Unidade Temática: Energia Térmica Dias da semana: 08 a 9 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
02 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem. Nesta unidade aprenderemos 

um pouco sobre a energia térmica. 
03 Roda de Conversa: Leitura e interpretação de uma história em quadrinhos do Garfield para 

introduzir a sensação térmica do ambiente e do corpo. 
Total de páginas: 02 

 

 


