
 

CRONOGRAMA FAMILIAR 

PERÍODO DE 04/05 A 08/05/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 144B 

 

HORÁRIO/ 
TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

 

1º Tempo 

07h30min 

Até 

08h20min 

L. Portuguesa Matemática L. Inglesa- Ciências Matemática Ed. Física 

Atividade no Caderno 

Complementar – Módulo 1 

– páginas 18 e 19. 

Arte 

Livro – Módulo 2 - 

Capítulo 4: Nos Palcos e 
na vida: O corpo fala. 

Leitura dos textos: O que 

é comunicação não verbal 

e Linguagem corporal e 

dança, nas págs. 76 a 78. 
 

Leitura complementar na 

pág. 80. 

Para auxiliá-lo na 

atividade da pág. 78 e 79, 

acesse o link: 
https://ftd.li/vypwgx 

Realizar a atividade 

prática da pág. 79 (solicite 

a companhia de um 

adulto para o diálogo das 
questões). 

 

Obs.: Na aula ao vivo de 

Arte (referente a esta 

página), também 

Atividade no Caderno 

Complementar- Módulo 

1- páginas 61 e 64. 

 

Review 

(Atividade no caderno) 

+ 

vídeo (Google Classroom) 

Centímetro e 

Milímetros – Atividade 

na folha (essa 

atividade pode ser 

realizada no caderno). 

Será postada na 
plataforma, na aba 

Atividades. 

 

AULA ONLINE 

Aula 16: Assistir ao 

vídeo postado na 

plataforma e realizar 

as atividades 

propostas de acordo 
com as orientações do 

professor. 

 

Material utilizado: 1 

bola. 

 

https://ftd.li/vypwgx


conversaremos sobre as 

questões. 
 

2º Tempo 

08h20min 

Até 

09h10min 

Ed. Física L. Portuguesa L. Inglesa L. Portuguesa L. Inglesa- Geo 

Assistir ao vídeo postado 

na plataforma e realizar 

as atividades propostas de 

acordo com as orientações 

do professor. 
Material utilizado: 1 bola. 

Gramática – Atividade 

no livro páginas 104 a 

106. 

 

Sports- Football 

+ 

Systemic papers 

AULA ONLINE 

Atividade no Caderno 

Complementar – 

Módulo 1 – páginas 

22 e 23. 

Online class 

Check out the 

activities and make a 

flag. 

3º Tempo 

09h35min 

Até 

10h25min 

E. Religioso Ciências Matemática Geografia L. Inglesa 

AULA ONLINE 

Tema: Sinceridade 

Realizar leitura da 

história bíblica: lutando 

contra o gigante. P. 10 a 

13. 
Ou acessa a animação/ 

endereço ou QR Code do 

livro: http://ftd.li/gigante 

 

Responder as questões 
abaixo no caderno: 

Questão 01. 

Encontre na história 

bíblica, os três desafios 

que Davi enfrentou. 

 
Questão 02. 

Você já precisou contar 

com o apoio de algum 

amigo para enfrentar um 

desafio? Comente. 

REVISANDO 

Cap. 01 MISTURAS 

Caderno de atividades 

complementares. 

P. 66 à 71 

Para contribuir com o 
processo de aquisição 

de conhecimento 

assista os vídeos: 

https://youtu.be/3Xlz

E66xWqk 
https://youtu.be/yW-

a4ZrU1yc 

 

Responda a questão no 

caderno: Não esqueça o 

cabeçalho. 
 

QUESTÃO 01 

Analisando o conteúdo 

revisado pesquise na 

internet ou em seu 
livro os conceitos 

relacionados ao 

Vídeo aula – Metro e 

centímetro. 

Atividade na folha (essa 

atividade pode ser 

realizada no caderno) – 

ambos serão postados 
na plataforma, na aba 

Atividades. 

 

AULA ONLINE 

Vistoria de 

gramatica 

Professora Elzilene 

 

Revisão do capítulo 3. 
Realizar as atividades 

das páginas 96 a 112 

(livro de Atividades 

Complementares- AC) 

Sugestão de links 
https://www.youtube

.com/watch?v=WcOu

dDtDRpo&t=162s 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=TMHM
pH1YQyM 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=gtR_k

V9JF2Q 
 

Leitura e 

compreensão 

(atividade no caderno) 

http://ftd.li/gigante
https://www.youtube.com/watch?v=WcOudDtDRpo&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=WcOudDtDRpo&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=WcOudDtDRpo&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=TMHMpH1YQyM
https://www.youtube.com/watch?v=TMHMpH1YQyM
https://www.youtube.com/watch?v=TMHMpH1YQyM
https://www.youtube.com/watch?v=gtR_kV9JF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=gtR_kV9JF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=gtR_kV9JF2Q


capítulo estudado 

sobre as MISTURAS. 
▪ Substância 

pura 

▪ Misturas 

▪ Mistura 

homogênea 
▪ Mistura 

heterogênea 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=8Yf5M
LY3hyM 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=zt6mv

qaD3TM 
 

https://www.youtube

.com/watch?v=YXG9

wJVfvH8&t=37s 

Sugestão: ver vídeo O 

Brasil no mundo, 
anexado na aba 

atividades. 

 

 

4º Tempo 

10h25min 
Até 

11h15min 

L. Inglesa- Mat L. Inglesa- Arts História L. Inglesa Hist. Matemática 

Review- Shapes 

(Atividade no caderno) 

+ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=10dTx1Zy_4w 

 

 

Online class 

Mother’s day crafts 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AULA ONLINE 

 

Revisão do Capítulo 4. 
Realizar as atividades 

Caderno de Atividades 2, 

págs. 84 a 87. 

 

Revisão do Capítulo 1 

(lista anexada na aba 
atividades) 

 

Obs.: Copiar e responder 

no caderno de história. 

Não esqueça do 
cabeçalho! 

 

Parts of the house 

Systemic papers 

+ 
https://www.youtube

.com/watch?v=qD1pn

quN_DM 

Metro- Atividade na 

folha (essa atividade 

pode ser realizada no 
caderno). Será 

postada na 

plataforma, na aba 

Atividades. 

Assistam os vídeos 
abaixo sobre 

Grandezas e Medidas 

e Medidas de 

Comprimento. 

https://www.youtube

.com/watch?v=iZjhFG
H_-eM 

https://www.youtube

.com/watch?v=6rMzfc

y6J5I 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yf5MLY3hyM
https://www.youtube.com/watch?v=8Yf5MLY3hyM
https://www.youtube.com/watch?v=8Yf5MLY3hyM
https://www.youtube.com/watch?v=zt6mvqaD3TM
https://www.youtube.com/watch?v=zt6mvqaD3TM
https://www.youtube.com/watch?v=zt6mvqaD3TM
https://www.youtube.com/watch?v=YXG9wJVfvH8&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YXG9wJVfvH8&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YXG9wJVfvH8&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=10dTx1Zy_4w
https://www.youtube.com/watch?v=10dTx1Zy_4w
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=iZjhFGH_-eM
https://www.youtube.com/watch?v=iZjhFGH_-eM
https://www.youtube.com/watch?v=iZjhFGH_-eM
https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfcy6J5I
https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfcy6J5I
https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfcy6J5I


5º Tempo 

11h15min 
Até 

12h05min 

L. Inglesa L. Inglesa L. Portuguesa L. Inglesa L. Portuguesa 

Sports- Football 

+ 
https://www.youtube.co

m/watch?v=oYXwFnNPD_

c 

+ 

Draw in your notebook a 
football field and the 

name of each place 

Online class 

Mother’s day crafts 
 

 

 

 

 
 

 

AULA ONLINE 

Atividade no Caderno 
Complementar – Módulo 

1 – páginas 20 e 21. 

 

Leitura e 

compreensão 
(atividade no caderno) 

Atividade no Caderno 

Complementar – 
Módulo 1 – páginas 

24 e 25. 

 

 

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

