
 

 

CRONOGRAMA FAMILIAR 

PARA O PERÍODO 20 À 24/04/20 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS Turma: 127  

HORÁRIO 
/ TEMPO 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

 

 

1º  

13h30min 

14h20min 

Língua Inglesa 

Correção folhinha extra 

(vídeo-aula)  

 

 Xadrez 

Aula online 

Matemática  
 
Aula 3: Atividade de Operações 
com adição e subtração simples: 
utilizar o caderno quadriculado. 
Atividade em Slides. 

Língua Portuguesa 
 
Aula 4: Livro de Gramática 

p 67 a 70. Assistir o vídeo 

para complementar o 

conteúdo. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=r9MZtRpBLpo 

 

 

2º 

14h20min 

15h10min 

Educação Física 

Aula 1: Vamos brincar! 

Que tal construir a sua 

própria peteca de papel? 

Siga o passo a passo no 

exemplo que está na pasta 

de educação física e 

depois é só se divertir!  

Materiais utilizados: 1 folha 

de papel, 1 pedaço de 

tecido, 1 pedaço de 

barbante ou fio.   

 

Atividade: Faça uma 

grande bola de papel. Em 

seguida cubra a grande 

bola com o pedaço do 

tecido, como se fosse 

embrulhar um ovo de 

páscoa. Amarre com um 

barbante e pronto! 

 Educação Física 

Aula 2: Assistir ao vídeo 

(aula prática) postado na 

Plataforma Google 

Classroom e realizar as 

atividades propostas de 

acordo com as orientações 

do professor.  

 

Materiais utilizados: cola ou 

fita crepe, lápis de cor, 6 

copos plásticos, 4 folhas de 

papel ofício. 

Ciências 
Aula 2: Atividades 

Complementares: Caderno de 

Atividades p.71 e 72. 

Caderno de Ciências – Atividade 

de pesquisa. 

 

Arte 

Aula 1: “DIVERSÃO EM 

FAMÍLIA” – Junto com sua 

família assista o vídeo do 

link indicado. Em seguida 

escolha um dos animais 

produzidos e faça o seu. 

LINK: 

https://www.facebook.com
/Handmade2602/videos/ma
ke-lovely-animals-from-
paper/624389391737827/?
__so__=permalink&__rv__=
related_videos 

https://www.youtube.com/watch?v=r9MZtRpBLpo
https://www.youtube.com/watch?v=r9MZtRpBLpo
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https://www.facebook.com/Handmade2602/videos/make-lovely-animals-from-paper/624389391737827/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/Handmade2602/videos/make-lovely-animals-from-paper/624389391737827/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/Handmade2602/videos/make-lovely-animals-from-paper/624389391737827/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/Handmade2602/videos/make-lovely-animals-from-paper/624389391737827/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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Obs: Poste uma foto da 

sua peteca no banner de 

Educação Física na 

Plataforma Google 

Classroom. 

 

 

 

3º 
15h35min 
16h25min 

Língua Portuguesa 
 

Aula 1: Livro Módulo 1 
p.61 a 64. Explicação em 
vídeo aula: Sinais de 
Pontuação. 

 
Língua Portuguesa 

 
Aula 2: Atividades 
Complementares: Caderno 
de Atividade p. 29 a 32. 
 

Língua Portuguesa 
 

Aula 3: Livro Módulo 1 p.65 e 66. 

Assistir o vídeo para 

complementar o conteúdo.  

Link: 

https://www.youtube.com/watch
?v=Ahld0nYt9W8 

Biblioteca 

 

 

 

 

4º 
16h25min 
17h15min 

Matemática 
 

Aula 1: Reta numérica – 

Atividade explicativa em 

folha para ser copiada no 

caderno de Matemática. 

 

Língua Inglesa 

Aula online/Live (Dia 22.04 

as 16:25hmin / Link para 

acesso está disponível na 

sala de aula do google.) 

Geografia 
 
Aula 1:  Slides, tema: Diferentes 

tipos de bairros. Com atividade 

para ser copiada e respondida no 

caderno. 

Explicação em Aula online. 

Livro Módulo 1 p. 256. Jogo da 

memória, destacar do Material 

Complementar as cartas e 

brincar com a família.  

Matemática  
 
Aula 4: Assistir aos vídeos 
para complementar o 
assunto de Subtração. 
Vídeos: 

 Subtração para 
crianças – 
Aprendendo a 
subtrair com os 
dinossauros.  

https://www.youtube.com/

watch?v=V0NVAh4Adxs 

 Exercícios de 
subtração - 
Aprendendo a 
subtrair com os 
dinossauros. 

https://www.youtube.com/

watch?v=9Y_H1c9GnCE 

 Após assistir aos 
vídeos realizar a 
atividade do Livro 
Módulo 1 p. 130 e 
131.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ahld0nYt9W8
https://www.youtube.com/watch?v=Ahld0nYt9W8
https://www.youtube.com/watch?v=V0NVAh4Adxs
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5º 
17h15min 
18h05min 

Ciências 
 

Aula 1: Livro Módulo 1 
p.177 e 178. Assistir a 
vídeo aula. 
 
 
 
 

 
Matemática  

 
Aula 2: Adiciono ou Subtraio 
- Retomada de conteúdo no 
Caderno de Atividades p. 54 
a 57. 
Explicação em Aula online. 

Ensino Religioso 
 

Aula 1: Atividade compartilhada 

com o SOE 

“RODA DE CONVERSA” 

Tema: Como as crianças lidam 
como confinamento em tempos de 
pandemia? 
Aula online. 
 
 

História 

Aula 1: Aula online - Livro 

Módulo 1 p. 222 e 223 

História da produção da 

coca cola. 

Para complemento do 

conteúdo. Assistir ao vídeo: 

A incrível história da coca 

cola. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dtzt2yeDk5Ehttps:

//www.youtube.com/watch

?v=Dtzt2yeDk5E 

 
Revisão de conteúdo.  Livro 

Módulo 1 p. 224 e 225.  

Para complemento do 

conteúdo. Assistir ao vídeo: 

De onde vem o dia e a 

noite? 

https://www.youtube.com/
watch?v=Nux_3PVdo9U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtzt2yeDk5E
https://www.youtube.com/watch?v=Dtzt2yeDk5E
https://www.youtube.com/watch?v=Dtzt2yeDk5E
https://www.youtube.com/watch?v=Dtzt2yeDk5E
https://www.youtube.com/watch?v=Dtzt2yeDk5E
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U

