
 

CRONOGRAMA SEMANAL 

PERÍODO DE 20/04 A 24/04/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 154 
 

HORÁRIO/ 

TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

 

1º Tempo 

E. Religioso Matemática Geografia 

L. Inglesa 

Arte 

Jeitos de ser. p. 42 e 43 

Leitura dos textos e 

realização das atividades. 

Assistir ao slide 
explicativo: “Jeitos de ser” 

 

 

 

 
 

 

 

FERIADO 

Autocorreção da folha de 

revisão – Capítulo 2. Teremos uma live 

para fazer a correção 

da página 109. 

Exercício nas páginas 

22 e 23. 

Estudar a parte 

gramatical. 

Tarefa na página 110. 

 

Tocar com os olhos: A 

textura nas obras de 

arte. p. 40 

Leitura do texto. 

Rachando a cuca. p. 
40 

Slide: “Textura 1” com 

dicas de texturas. 

Pegue uma folha de 

papel e realize a 
atividade. 

Realidade ou ilusão? 

p. 41 

Leitura do texto. 

Obras que 

hipnotizam. p. 42 e 
43 

Leitura do texto. 

Slide “Obras que 

hipnotizam.” 

Vídeo: 
https://www.youtube

.com/watch?v=oMgLi

U-hWUo 

Depois de assistir ao 

vídeo reproduza a 

atividade em uma 
folha. 

Mãos à obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMgLiU-hWUo
https://www.youtube.com/watch?v=oMgLiU-hWUo
https://www.youtube.com/watch?v=oMgLiU-hWUo


Entre a arte e a 

ciência. P. 44 e 45 

Assista ao slide” Entre 

a arte e a ciência” 

Leitura do texto. 

Responda à questão 
10 no google sala de 

aula. 

Artes para interagir 

com o corpo inteiro: 

As instalações. P. 
46 e 47 

Assista ao vídeo:” as 

instalações” 

2º Tempo 

 

História L. Portuguesa L. Inglesa 

 

L. Portuguesa L. Portuguesa 

Aula 10 – Capítulo 3- 

Viver e Morrer no Antigo 

Egito. Atividade de revisão 
no caderno de Atividades 

Complementares páginas 

74 e 75. Slide com 

explicação do assunto em 

questão. 

 

 

 
 

FERIADO 

Correção das páginas 
19 e 108. Exercício 

nas páginas 20 e 21. 

Tarefa na página 109. 

Aula 25 Realizar 

atividades da 

gramática p.89 a 91 
Ortografia -porque-

por quê-por que-

porquê 

Aula 26 Aula ao vivo 

Atividade de 

perguntas e respostas 
no Classroom sobre 

cap.10 ortografia dos 

porquês...e cap.11 

sinais de pontuação 

Realizar atividade na 
gramática p.92 a 97 

sinais de pontuação 

3º Tempo 

 

Matemática L. Portuguesa L. Portuguesa Matemática Ciências 

https://mail.google.com/

mail/u/0/#inbox/p2?proj

ector=1 

 

 

 

 

 
FERIADO 

Aula ao vivo  

Aula 24 explicativas 

sobre frases, 

tipos.cap.10 p.82 a 88 

Pontuação - Tipos de 
frases. 

Aula ao vivo 

Autocorreção dos 

folhetos 1,2 e 3 que 
foram enviados na 

semana do dia 30/03 

a 03/04.Corpos 

Redondos - Slide para 

realizar autocorreção 

das p.95 a 99/Módulo 
2 + p.34 (A.C) / 

Módulo 2. 

Aula 7 - Explicação de 

viagem no tempo, 

referente às p.198 e 

199, cap.3, módulo 1. 

Aula 8 - Explicação da 
atividade, questões 1, 

2 e 3 da p.199, cap.3, 

módulo 1. 

Slide de autocorreção 

4 - Atividade 1 no 
caderno de Ciências, 

referente a semana de 

16/03 a 20/03. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/p2?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/p2?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/p2?projector=1


 

 

4º Tempo 

 

Matemática Ciências E. Física História E. Física 

Vídeo aula sobre Sólidos 

Geométricos + Prismas e 

Pirâmides - Slide para 

realizar autocorreção das 

p.85 a 87 / Módulo 2. 

 

 

 

 

FERIADO 

Assistir ao vídeo de 

atletismo, e observar 

com atenção todos os 

tipos de prova e regras 

de cada uma das provas. 

Link: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=efK68u3lbn

M&t=7s 

Aula 11-Capítulo 3 –

Viver e Morrer no 

Antigo Egito. 

Continuação da 

atividade de revisão 

no caderno de 
Atividades 

Complementares 

páginas 76,77 e 78. 

Rever o slide da aula 

anterior. 

De acordo com vídeos 

de Atletismo das 

aulas anteriores, 

responda o 

questionário enviado 

na pasta de Educação 
Física do Google 

Classroom. 

Link: 

https://forms.gle/QY

6hmMbXNpXfCgmQA 

5º Tempo 
 

Geografia História Matemática Ciências Geografia 

Aula ao vivo para 

explicações e dúvidas. 

Autocorreção do caderno 

de atividades p. 80 a 96. 

 
 

 

FERIADO 

Planificação - Slide para 
realizar autocorreção das 

p.88 a 94/ Módulo 2 + 

p.32 e 33 (A.C) / Módulo 

2. 

Aula 5 - A Lua e as 
marés, referente a 

p.195 do cap.3, 

módulo 1. 

Aula 6 - Vídeo 

explicativo das 

questões 4 e 5 p.195, 
cap.3, módulo 1. 

Slide de autocorreção 

3 - p.64 a 66 do livro 

de atividades módulo 

1. 

Autocorreção da folha 
de revisão – Capítulo 

3. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efK68u3lbnM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=efK68u3lbnM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=efK68u3lbnM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=efK68u3lbnM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=efK68u3lbnM&t=7s
https://forms.gle/QY6hmMbXNpXfCgmQA
https://forms.gle/QY6hmMbXNpXfCgmQA
https://forms.gle/QY6hmMbXNpXfCgmQA
https://forms.gle/QY6hmMbXNpXfCgmQA

