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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: 13 a 17 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
08  Leitura silenciosa: história em quadrinhos: Turma da Mônica: ”Vamos combater a 

dengue!” 
09 Interpretação de texto da história em quadrinhos: “Vamos combater a dengue!” 

10 e 11 Leitura e interpretação de texto de quadrinhos sobre a dengue: “Onde o mosquito 
transmissor da dengue nasce e se desenvolve?” Recomendações para que o mosquito 
não se desenvolva. 

12 Pesquisa de uma enquete sobre os cuidados que os familiares tomam para evitar o 
mosquito transmissor da dengue e elaboração de um gráfico com os resultados da 
enquete. 

13, 14 e 15 Leitura de cartazes sobre campanha educativa./ Roda de conversa: “Todos contra a 
Dengue”; “Dengue e Chikungunya, o perigo dobrou.”; “Você pode estar com Dengue, 
Chikunguya ou Zika e nem sabe”. / Interpretação de texto (cartazes). 

Total de páginas: 08 
Componente 
Curricular: 
Matemática 

Unidade Temática: Polígonos e Medidas de 
Tempo 

Dias da semana: 13 a 17 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
06 Ângulos: Introdução sobre ângulos: giro de meia-volta, giro de um quarto (trabalhando 

com localização no mapa). 
07 Atividades:Observação da ilustração de uma menina para estudo da posição em que 

se encontra (ela está de frente, mudou de direção, girou?). 
08 Estudo de ângulo através do giro dos ponteiros de relógios e exercícios sobre giro de 

um quarto de volta à esquerda, giro de um quarto de volta à direita através de malha 
quadriculada. 

09 Polígonos:Observação de figuras para estudo sobre polígonos. 
10 e 11 Atividades: Figuras planas que representam polígonos. Recorte e colagem do material 

de apoio para completar a tabela observando o número de lados, número de vértices e 
número de ângulos. 

12 Situações-problema envolvendo polígonos. 
13 Saiba mais: Leitura sobre esquadros. Acompanhamento de passos para desenhar um 

quadrado usando régua e esquadro (ou outro material disponível). 
14 Investigação Matemática: Ampliação e redução de figuras: Reprodução com uma 

régua (ou outro material disponível) de uma figura nas malhas quadriculadas. 
Total de páginas: 09 

Componente 
Curricular: História 

Unidade Temática: A tradição oral e o tempo Dias da semana: 13 a 17 de julho 

Páginas Descrição da Atividade 
02 Apresentação do tema, abertura da unidade: leitura de imagem: “A tradição oral e o 

tempo”. 
03 Roda de conversa: Neste capítulo estudaremos uma maneira muito antiga de 

compartilhar conhecimentos, e também sobre algumas formas de medir e organizar o 
tempo inventado ao longo da história. Leitura e interpretação de texto sobre a história 
de Alice e a conversa com seu avô. 

04 Leitura do texto: “Compartilhando conhecimentos”. Pesquisa com os familiares para 
narrar alguma lenda ou história que ouviram quando crianças e registro do resumo da 
história contada. 

05 Compreendendo a História:Leitura e interpretação de texto sobre a vida das crianças 
que moram em Ladakh (Ladaque) em uma região situada no norte da Índia. 

Total de páginas: 04 
 


