
 

 

     
 

CRONOGRAMA DE MATERIAL PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES 
DA SEDUC DA 4º QUINZENA DO 2° CORTE 

 
ANOS INICIAIS 

 
ANO COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA DA AULA MATERIAL 

P/ EMAIL 
AULA 

PORTAL 
AULA1 
TBC 

1° Língua 
Portuguesa 

Avisos  
 
 
 
 
08/06 
 
 

15/06 19/06 
Avisos 22/06 26/06 

 
 
Matemática 

Leitura de tabelas e de 
gráficos de colunas 
simples 

15/06 19/06 

Leitura de tabelas e de 
gráficos de colunas 
simples 

22/06 26/06 

2° 
 

Língua 
Portuguesa 

Leitura e compreensão de 
gêneros do campo 
investigativo Identificação 
de tema/assunto e 
situação comunicativa de 
textos do campo 
investigativo. 

 
 
 
 
08/06 

15/06 19/06 

Leitura e compreensão de 
gêneros do campo 
investigativo Identificação 
de tema/assunto e 
situação comunicativa de 
textos do campo 
investigativo. 

22/06 26/06 

 
Matemática 

Coleta, classificação e 
representação de dados 
em tabelas simples e de 
dupla entrada e em 
gráficos de colunas 

15/06 19/06 

Coleta, classificação e 
representação de dados 
em tabelas simples e de 
dupla entrada e em 
gráficos de colunas 

22/06 26/06 

3° 
 

Língua 
Portuguesa 

 Leitura e compreensão de 
relatos de observações e 
de pesquisas publicados 

 
08/06 

15/06 19/06 

                                                
1 Devido ao tempo curto das aulas pela TV, mas mesmas estão sendo ministradas de forma interdisciplinar, integrando 
todos os Componentes Curriculares.  

 



 

 

para o público infantil 
Leitura e compreensão de 
relatos de observações e 
de pesquisas publicados 
para o público infantil 
Poemas 

22/06 26/06 

 
Matemática 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 
barras: 

15/06 19/06 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 
barras: 

22/06 26/06 

4° 
 

Língua 
Portuguesa 

Leitura e compreensão dos 
textos expositivos de 
divulgação científica. 

 
 
 
 
08/06 

15/06 19/06 

Leitura e compreensão dos 
textos expositivos de 
divulgação científica. 

22/06 26/06 

 
 
 
Matemática 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de 
colunas simples e 
agrupadas, gráficos de 
barras e colunas e gráficos 
pictóricos. 

15/06 19/06 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de 
colunas simples e 
agrupadas, gráficos de 
barras e colunas e gráficos 
pictóricos. 

22/06 26/06 

5° 
 

Língua 
Portuguesa 

Campo da vida cotidiana - 
Gênero: Manual de 
funcionamento/montagem 
de brinquedos ou outros 
produtos infantis (Textos 
instrucionais). 

 
 
 
 
08/06 

15/06 19/06 

Campo da vida cotidiana - 
Gênero: Manual de 
funcionamento/montagem 
de brinquedos ou outros 
produtos infantis (Textos 
instrucionais). 

22/06 26/06 

 
 

Grandezas e Medidas/ 
Medidas de massa e de 
capacidade: unidades 

15/06 19/06 



 

 

Matemática convencionais e 
transformações entre as 
unidades mais usuais. 
Grandezas e Medidas/ 
Medidas de massa e de 
capacidade: unidades 
convencionais e 
transformações entre as 
unidades mais usuais. 

22/06 26/06 

 


