
 

 

CRONOGRAMA FAMILIAR 

  PERÍODO DE 20/04 A 24/04/2020  

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL I ANOS INICIAIS - TURMA: 136B 

HORÁRIO/ 

TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

1º Tempo 

7:30 

Bilingue – English Educação Física Bilíngue Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

● Vídeo aula 

(BATHROOM) 

disponível na 

plataforma 

Classroom; 

● Atividade 

(BATHROOM  1) 

disponível na 

plataforma 

Classroom. 

 

            

● Vídeo aula 

(GARDEN) 

disponível na 

plataforma 

Classroom; 

● Atividade (GARDEN  

1) disponível na 

plataforma Classroom. 

Aula 26  

Livro Integrado 

Módulo 2, p. 14 e 15 

-Assistir Vídeo aula, 

com orientações sobre 

os elementos estruturais 

de composição do 

gênero textual: Carta.  

-Fazer a atividade, 

referente a p. 15. 

Aula 27 

Gramática - Encontro 

consonantais  

- Assistir aula ao vivo, 

através do meet, 

adicionado ao mural do 

google classroom para:  

-Explicações e 

realizações das 

atividades, referentes às 

p. 45 a 48 da Gramática.  

- Assistir vídeo aula 

para realização de 

atividade no caderno. 

Lembre-se de fazer o 

cabeçalho. 



 

 

2º Tempo 

8:20 

Bilingue - Maths Bilíngue Bilíngue - Arts Matemática Matemática 

● Vídeo aula 

(INTRODUCING 

MONEY) 

disponível na 

plataforma 

Classroom; 

● Atividade (MONEY 

1, MONEY 2) 

disponível na 

plataforma 

Classroom. 

 

              

 

 

● Make a portrait of 

yourself and your 

family. 

● Aula ao vivo (horário a 

ser decidido pelos 

alunos/pais – entre 

07h30 e 08h25. Link e 

horário será 

disponibilizado na 

plataforma 

Classroom); 

● ·Durante a live alunos 

farão a apresentação de 

seu retrato (treino de 

speaking com alunos); 

● Alunos devem entrar na 

live já com a atividade 

feita. 

Aula 26  

-Caderno de Atividades 

Complementares 

módulo 2 p. 28 e 29 

-Responder no livro as 

questões 1, 2 e 3. 

-As orientações e 

explicações desta aula 

serão feitas em uma 

aula ao vivo através do 

meet. Link será 

disponibilizado no 

mural do Google 

Classroom. 

 

Aula 27 

-Caderno de Atividades 

Complementares 

módulo 2 p. 30 

-Responder no livro a 

questão 4 

-As orientações e 

explicações desta aula 

serão feitas em uma 

aula ao vivo através do 

meet. Link será 

disponibilizado no mural 

do Google Classroom. 

 

3º Tempo 

9:35 

Matemática Bilíngue  Educação Física Ens. Religioso História 

 Aula  24 - 20.04 

-Livro Integrado módulo 2 p. 

66 a 69 

-Assistir a vídeo-aula com a 

explicação e orientação das 

           

              

 

 Aula 1: Realizar a 

atividade proposta sobre 

“Esportes” ,(Anexo )- Aula 

1: Direção, Percepção e 

Lateralidade.  enviada na 

pasta de Educação Física 

do Google Classroom. 

03  

Aula 6 

 

- Livro didático: 

Unidade 3- Libertação, 

p. 32 e 33. 

- A Bíblia conta 

Aula 6 

 

- Caderno de Atividades 

Complementares p. 73 a 

78 

- As orientações e 

explicações desta aula 



 

 

atividades. 

-Responder no livro as 

questões 1, 2, 3 e 4. 

 

Assistir ao vídeo 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. 

assim...Livro didático, 

p. 34 a 39. 

- Assistir a vídeo-aula 

com a explicação e 

orientação das 

atividades. 

serão feitas em uma 

aula ao vivo através do 

meet. Link será 

disponibilizado no mural 

do Google Classroom. 

 

 

4º Tempo 

10:25 

Geografia   Língua Portuguesa Língua Portuguesa/Arte Bilíngue Bilíngue 

Aula 6 

 

- Livro de Integrado Módulo 

2  p. 220 a 223. 

 

- As orientações e 

explicações desta aula serão 

feitas em uma aula ao vivo 

através do meet. Link será 

disponibilizado no. mural do 

Google Classroom 

 

 

     

 

Aula 25  

-Fazer a seguinte atividade: 

-Produzir uma carta para 

um amigo ( 6ª questão da 

p. 13 - Módulo 02). 

* A professora estará 

agendando um próximo 

encontro ao vivo, para 

oportunizar a leitura das 

cartinhas produzidas e fazer 

os apontamentos 

necessários, de acordo com 

o gênero abordado. Link 

será disponibilizado no 

mural do Google 

Classroom 

 

● Vídeo aula 

(LIVING ROOM) 

disponível na 

plataforma 

Classroom; 

● Alunos, com a 

ajuda de seus 

responsáveis, 

deverão, por meio 

de vídeo, 

apresentar a sala 

de sua casa 

usando o 

vocabulário 

previamente 

adquirido; 

● Vídeo resposta 

deverá ser entregue, 

via plataforma 

Classroom, até o dia 

 

● Video aula 

(PARTS OF THE 

HOUSE 

REVIEW) 

disponível na 

plataforma 

Classroom; 

● Atividade (HOUSE 

REVIEW 1, PARTS 

OF THE HOUSE 2) 

disponível na 

plataforma 

Classroom. 



 

 

Aula 6 

 

- Livro didático: Cap. 3-  

Frequência Sonora, p. 53 a 

56. 

- As orientações e 

explicações desta aula serão 

feitas em uma aula ao vivo 

através do meet. Link será 

disponibilizado no mural. 

- Ouvir a música An 

American in Paris, de 

George Gershwin. 

-

Link:https://youtu.be/KU1

X3Wut-k0 

- Para as correções da 

página 56, a professora 

estará agendando a próxima 

aula ao vivo através do 

meet. Link será 

disponibilizado no mural. 

26/04. 

5º Tempo Língua Portuguesa Ciências Matemática Bilíngue Bilíngue 

https://youtu.be/KU1X3Wut-k0
https://youtu.be/KU1X3Wut-k0


 

 

11:15 

 Aula 24 

Livro Integrado Módulo 2 

- Capítulo 4 - Responda, 

por favor. 

-Fazer a leitura das p.08 a 

11, acompanhando as 

explicações da professora em 

vídeo aula, sobre as 

referidas páginas. 

- Às questões da p.09, serão 

respondidas no caderno. 

Lembrar de fazer o 

cabeçalho e anotar o número 

correspondente a página.  

- Fazer as questões do livro, 

p.12 e 13. 

-Para as correções das p. 

12 e 13, a professora estará 

agendando a próxima  aula 

ao vivo, através do meet. 

Link será disponibilizado no 

mural. 

 

      

 

Aula 25- 22.04 

- Livro Integrado módulo 2 

p. 70 e 71. 

-Assistir a vídeo-aula com a 

explicação e orientações 

dos deveres. 

-Responder no livro as 

questões 5 e 6. 

 

● Vídeo aula 

(CANOPY 

LAYER) 

disponível na 

plataforma 

Classroom; 

● Atividade 

(CANOPY 

REVIEW) 

disponível na 

plataforma 

Classroom. 

Aula ao vivo - New 

York (Horário a ser 

decidido pelos 

alunos/pais – entre 

10h25 e 11h15. Link 

e horário será 

disponibilizado na 

plataforma 

Classroom); 

● Após a live, 

alunos deverão 

realizar um 

simples e pequeno 

trabalho escrito 

(digitado) sobre a 

cidade estudada, 

contendo as 

seguintes 

informações: 

● Alunos deverão 

escolher dois 

pequenos pontos 

turísticos da 

cidade para contar 

um pouco da 

história. 

● Anexar imagens 

dos pontos 

turísticos no 



 

 

 
trabalho. 

● Trabalho deverá ser 

entregue, via 

plataforma 

Classroom, até o dia 

26/04. 

 

As aulas pintadas de amarelo indicam os dias e horário agendado para as aulas ao vivo (lives.) 


