
 

CRONOGRAMA FAMILIAR 

PERÍODO DE 27/04 A 30/04/2020 

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 

 

________________ 

Autocorreção da folha 

II – Interpretação de 

textos. 

 

Assistir a videoaula e 

realizar as páginas 23, 

24 e 111 do livro Hop 

Up. 

Atividade no livro de 

Gramática páginas 

100 a 103. 

 

 

FERIADO 

2º Tempo 

 

L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa 

Autocorreção da Folha II – 

Gramática. 

Módulo 2- Capítulo 04 

O milímetro: Atividade 
no livro páginas 76 e 

77. 

 

Aula ao vivo  

 
Gramática – Vídeo- 

AULA - Frases (Tipos). 

Atividade no livro 

páginas 98 a 100. 

Aula ao vivo 

 
Módulo 2- Capítulo 

04 

Perímetro de uma 

figura: Atividade no 

livro páginas 80 e 81. 

 

FERIADO 

3º Tempo 

 

Ed. Física História L. 

Informática/Regência 

Ciências Matemática 

Aula ao vivo 
 

Realizar a atividade 

proposta na pasta de 

Educação Física do 

Google Classroom. 
 

 

Assistir ao vídeo postado 

na plataforma e realizar 

as atividades propostas de 

acordo com as orientações 
do professor. 

 

Aula ao vivo 
 

Revisão do Capítulo 2. 

Realizar as atividades 

Caderno de Atividades 

1, págs. 87 a 90. 
 

Para auxiliar nas 

atividades de pesquisas 

acesse o link: 

 

Pág. 87 - 
https://www.icmbio.go

v.br/portal/visitacao1/

unidades-abertas-a-

Entrar nos links, assistir 
os vídeos e, através da 

brincadeira, aprender a 

resolver adição e 

subtração. 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=e8wLOkm24

ps 

 

https://www.jogosdaesc

ola.com.br/adicao-das-
nuvens/ 

 

Aula ao vivo 
 

Módulo 2, Capítulo 04 

Leitura e 

interpretação do texto 

p.162. As questões 
desta página devem 

ser respondidas no 

caderno. 

Não esqueça de fazer 

o cabeçalho! 

 
 

 

 
FERIADO 

 

https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps
https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps
https://www.youtube.com/watch?v=e8wLOkm24ps
https://www.jogosdaescola.com.br/adicao-das-nuvens/
https://www.jogosdaescola.com.br/adicao-das-nuvens/
https://www.jogosdaescola.com.br/adicao-das-nuvens/


Material utilizado: 1 
tampa plástica (ou prato 

de papelão ou bandeja de 

isopor, 5 ou 6 garrafas pet 

(ou sapatos) e 1 bola 

(qualquer tipo de bola). 

 
 

 

visitacao/199-parque-
nacional-da-serra-da-

capivara 

 

Pág. 89 - 

https://super.abril.co

m.br/mundo-
estranho/quantas-

especies-de-

dinossauros-ja-foram-

encontradas/ 

https://www.jogosdaesc
ola.com.br/subtracao-

das-nuvens/ 

 

4º Tempo 
 

Matemática Geografia Matemática História Geografia 

Módulo 2- Capítulo 04 

O metro e o centímetro: 
Atividade no livro páginas 

74 e 75. 

 

 

Aula ao vivo 

 
Revisão do capítulo 1. 

Realizar as atividades 

das páginas 96 a 102 

(livro de Atividades 

Complementares- AC) 

Sugestão de links 
https://www.youtube.c

om/watch?v=zLFvrurSe

f8 

 

Revisão do capítulo 2. 
Realizar as atividades 

da página 103 a 107 

(livro de Atividades 

Complementares- AC) 

 

Sugestão de link 
https://www.youtube.c

om/watch?v=nNQm9X

vPDdI 

 

Módulo 2- Capítulo 04 

O quilômetro: Atividade 
no livro páginas 78 e 79. 

 

 

 

Revisão do Capítulo 3. 

Realizar as atividades 
Caderno de Atividades 

1, págs. 91 a 94. 

 

Para auxiliar nas 

atividades de 

pesquisas acesse o 
link: 

Pág. 92 - 

https://escolaeducac

ao.com.br/cidades-

mais-antigas-do-
brasil/ 

Pág. 92 – 

https://pt.wikipedia.o

rg/wiki/Lista_de_mu

nic%C3%ADpios_do_

Amazonas_por_data_d
e_funda%C3%A7%C3

%A3o 

Obs: Se você não 

nasceu no estado do 

Amazonas, fique à 
vontade para 

FERIADO 

 

https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
https://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantas-especies-de-dinossauros-ja-foram-encontradas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantas-especies-de-dinossauros-ja-foram-encontradas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantas-especies-de-dinossauros-ja-foram-encontradas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantas-especies-de-dinossauros-ja-foram-encontradas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantas-especies-de-dinossauros-ja-foram-encontradas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantas-especies-de-dinossauros-ja-foram-encontradas/
https://www.jogosdaescola.com.br/subtracao-das-nuvens/
https://www.jogosdaescola.com.br/subtracao-das-nuvens/
https://www.jogosdaescola.com.br/subtracao-das-nuvens/
https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8
https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8
https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8
https://www.youtube.com/watch?v=nNQm9XvPDdI
https://www.youtube.com/watch?v=nNQm9XvPDdI
https://www.youtube.com/watch?v=nNQm9XvPDdI
https://escolaeducacao.com.br/cidades-mais-antigas-do-brasil/
https://escolaeducacao.com.br/cidades-mais-antigas-do-brasil/
https://escolaeducacao.com.br/cidades-mais-antigas-do-brasil/
https://escolaeducacao.com.br/cidades-mais-antigas-do-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_data_de_funda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_data_de_funda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_data_de_funda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_data_de_funda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_data_de_funda%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Amazonas_por_data_de_funda%C3%A7%C3%A3o


pesquisar sobre o seu 
estado. 

5º Tempo 

 

Xadrez Ciências Arte L Inglesa E. Religioso 

Aula ao vivo  

 

Realizar a atividade 

disponível no Google 

Classroom sobre o valor 

das peças. 
 

 

Módulo 2, Capítulo 04 

Leitura da questão 04 

p. 161, compreender o 

processo de fabricação 

do pão, identificando o 

uso do fermento na sua 
produção como 

também o que acontece 

com a ausência dele. 

Montar a revista 

solicitada na questão 
05, pesquisando três 

tipos de queijo e 

seguindo as 

orientações. 

 

Assista o vídeo para 
contribuir no processo 

de aquisição de 

conhecimento sobre o 

pão. 

https://youtu.be/Njk8
z5dhByQ 

 

Livro – Capítulo 3: Ritmo 

e Melodia. 

Leitura dos textos:  

Conhecendo o artista e a 

obra, As paredes e as 

cores da Música, 
Instrumentos rítmicos e 

melódicos, págs. 60 a 

69. 

Realizar as atividades da 

pág. 61 e 69 (no próprio 
livro). 

 

Realizar as atividades 

das págs. 66, 71 e 72. 

 

Para auxiliá-lo na 
atividade da pág. 66, 

acesse os links: 

ftd.li/77bhdb 

http://ftd.li/erreh8 

 
Obs: Estas atividades 

das págs. 66, 71 e 72 

são realizadas na 

prática, e como não 

estamos saindo de casa, 

você poderá realizá-las 
juntamente com seu 

irmão, irmã, papai, 

mamãe, ou qualquer 

outra pessoa de sua 

família. Tenho certeza 
que será bem divertido!!! 

Assistir a videoaula e 

realizar a página 25 

do livro Hop Up  e 

fazer a autocorreção 

da página 111. 

 

FERIADO 

 

https://youtu.be/Njk8z5dhByQ
https://youtu.be/Njk8z5dhByQ
http://ftd.li/erreh8


 


