
 

CRONOGRAMA FAMILIAR 
PERÍODO DE 20/04 A 24/04/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 146 
 

HORÁRIO/ 
TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

 
1º Tempo 

 

Biblioteca Infantil L. Portuguesa L. Inglesa L. Portuguesa Ed. Física 

Livro – Paradidático – Breve 
história de um pequeno 

amor. 
 

Realizar a leitura do livro. 
Fazer uma ilustração no 

caderno de Língua 
Portuguesa representando o 

que foi lido. 

 
      FERIADO 

Hop Up p.19, 20 e 110 
(vídeo-aula) 

 
Aula ao vivo – meet para 

organização e sanar 
dúvidas. 

 
Aula 1: Assistir a vídeo-

aula e realizar as páginas 
19, 20 e 

110 do livro Hop Up. / 
Assistir a vídeo-aula e 

realizar as 
páginas 21 e 22 do livro 

Hop Up / Participar da 
aula online 

(link disponibilizado no 
google sala de aula); 

Atividade na folha III – 
Gramática. 

 

Assistir ao vídeo postado 
na plataforma e realizar 

as atividades propostas 
de acordo com as 

orientações do 
professor. 

Material utilizado: 1 
corda. 

Aula ao vivo – meet para 
organização e sanar 

dúvidas. 

2º Tempo 
 

L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa 

Slide com a autocorreção da 
Folha I - Gramática. 
 

Aula ao vivo – meet para 
organização e sanar dúvidas. 

 
FERIADO 

Slide com a autocorreção da 
folha – Interpretação de 
textos I. 
 

Módulo 1- Capítulo 2  
Localização e ângulo 
reto- Atividade na folha 
(essa atividade pode ser 
respondida no caderno). 

 

Atividade na folha III – 
Interpretação de texto. 

 

3º Tempo 
 

Ed. Física História L. Informática/Regência Ciências Matemática 

Acompanhar a coreografia e 

responder a atividade 
proposta sobre dança (o link 
do vídeo e a atividade estão 

na 
pasta de Educação Física do 

Google Classroom) 

 

            FERIADO 

Pontos Cardeais. 

Curso de Informática no 
Ambiente Iônica. 
 
Entrar nos links e através 
da brincadeira e, assistindo 
o vídeo, aprender a usar as 

Capítulo 04 

Fermentação para o 
combustível 
Páginas: 158 à 160. 
Obs: Responder as 
questões 1 e 5 da página 
159 no caderno (não 

Autocorreção da folha de 

problemas. 
 

 



pontuações corretas nas 
frases. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=IFL5i7YQwnY 
 

 

esqueça do cabeçalho). 
As demais faremos a 
discussão\argumentaçã
o em sala. 
 
Vídeo aula 04: 

FERMENTAҪÃO  
Acesse na plataforma 
CLASSROOM.  
Responda as questões 
disponível no final do 

vídeo em seu caderno.   
 
 

 
4º Tempo 

 

Matemática Geografia Matemática História Geografia 

Resolução da lista de 
Expressão Numérica e 
Cálculo: Atividade na folha. 
(Essa atividade pode ser 
realizada no caderno). 

 
 

 
FERIADO 

Autocorreção na folha - 
Expressão numérica e 
Cálculo.   

 
 
Aula ao vivo – meet para 
organização e sanar 

dúvidas. 
 

Módulo 2 – Capítulo 4: 
Descobrindo os mares. 
Leitura do texto Nas 
profundezas dos mares, 
págs. 204. 
Realizar as atividades 
das págs. 204 e 205. 

Acessar: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eSQxSAnYC
vY 
 
Sugestão - Assistir ao 
filme Piratas do caribe: 
navegando em águas 
misteriosas. 
Revisão do Capítulo 1. 
Realizar as atividades 
Caderno de Atividades 

págs. 84 a 86. 
 
Aula ao vivo – meet para 
organização e sanar 
dúvidas. 
 
 
 

Módulo 2- Capítulo 4: O 
continente americano.  
Leitura das páginas 238 
à 241- realizar a 

atividade da página 242.  
Acessar: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=zt6mvqaD3
TM      
 
Módulo 2-Capítulo 4: O 
Brasil e suas paisagens 
diversas. 
Leitura das páginas 243 
e 244. 
Fazer: Organize o 

pensamento, atividade 
da página 245. 
Acessar: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_wuU_61Sp
3w 

https://www.youtube.com/watch?v=IFL5i7YQwnY
https://www.youtube.com/watch?v=IFL5i7YQwnY
https://www.youtube.com/watch?v=eSQxSAnYCvY
https://www.youtube.com/watch?v=eSQxSAnYCvY
https://www.youtube.com/watch?v=eSQxSAnYCvY
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=_wuU_61Sp3w
https://www.youtube.com/watch?v=_wuU_61Sp3w
https://www.youtube.com/watch?v=_wuU_61Sp3w


5º Tempo 
 

Xadrez/Lab. Ciências Ciências Arte L Inglesa E. Religioso 

Lab. de Ciências 
Faça a experiência abaixo 
para verificar a 
transformação que ocorrerá 
no chocolate. Ele sofrerá 
uma reação física reversível. 
 
 Assista o vídeo em:  
https://youtu.be/ky4GXoxx
BJs 

 
Responda oralmente: 

• Qual o aspecto do 

chocolate, agora?  

• Será que o gosto do 
chocolate mudou?  

• Quais características 

foram modificadas? 

 
XADREZ 
Assistir a videoaula no 
Google Classroom. sobre o 
valor das peças de xadrez. 
 
Aula ao vivo – meet para 
organização e sanar dúvidas. 

 
FERIADO 

Livro – Capítulo 3: Ritmo e 
Melodia. 
Leitura do texto O silêncio. 
Realizar a atividade da pág. 
58 oralmente com a família. 
Leitura do texto Um grande 
computador. 
Sugestão: Assistir ao filme 
Estrelas além do tempo. 

 

Hop Up p. 21 e 22 + 
autocorreção p. 110 + 

(vídeo-aula) + Aula 
online (Dia 23.04 as 

17:15hmin / Link para 
acesso está disponível 

na sala de aula do 
google). 

 

REFLEXÃO/Unidade 2 
Tema: Hulmidade. 
Vídeo disponível na 
plataforma Google 

Classroom 
 

Acesse História infantil 
https://youtu.be/00Ed

MHVwqYU 
 

 

 

https://youtu.be/00EdMHVwqYU
https://youtu.be/00EdMHVwqYU

