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Componente Curricular: Língua Portuguesa Unidade Temática: Cuidado com o 
mosquito! 

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 que alertam sobre a necessidade de evitar o acúmulo de água parada./ Roda 
de Conversa: Introdução ao tema com questões pessoais sobre algumas doenças causadas 
pelo acúmulo de água, enfatizando sobre o Aedes Aegypti (Dengue). 

06 e 07 A leitura entrou na Roda:Gráfico. Análise dos dados do gráfico e interpretação sobre suas 
características (título, subtítulo, corpo, legenda, fonte). 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular: Matemática Unidade Temática: Polígonos e Medidas de 

Tempo. 
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 

aprender sobre os segmentos de reta, ângulos e polígonos.  
03 Roda de Conversa: Leitura de imagem paratrabalhar a ideia de segmento de reta. 

04 e 05 Atividades:Atividades com uso da régua, figuras planas e malha quadriculada para fixar o 
segmento de reta. 

Total de páginas: 04 
Componente Curricular: Ciências Unidade Temática: Respiração e Produção 

de energia. 
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 

sobre a importância da respiração para o corpo e o que ela tem a ver com a alimentação. 
03 Roda de Conversa: Leitura e reflexão do texto informativo: “Como funciona a respiração 

de baleias e golfinhos?” 

 


