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CRONOGRAMA SEMANAL 

PERÍODO DE 27/04 A 30/04/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 158 

 

HORÁRIO/ 

TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

 
1º Tempo 

 

L. Portuguesa L. Portuguesa Geografia Ciências Ciências 

Aula ao vivo  

Explicação sobre o cap.3 

do módulo1 - Verbete de 

dicionário, palavras 

polissêmicas e verbete 

poético. Realizar 

autocorreção dos 
exercícios de 16 a 20 de 

março, durante a semana 

em anexo. 

 

Realizar a atividade no 
módulo1 Cap.3 p. 53 a 

62 sobre a Roda de 

leitura do Verbete de 

dicionário e poético. 

Aula ao vivo 

Leitura do capítulo 4 p. 

264 a 268. Responder as 

atividades das p.  265, 

267 e 268, no caderno. 

Responder no livro: 

Questão 3 da p. 265. 

Questão 11 da p. 271. 

 

 

Aula ao vivo  

Aula 9 - Rachando a 

cuca, p.201, cap.3, 

livro módulo 1. 

 

Slide para 

autocorreção – Mapa 
de aprendizagem, 

referente a p.202, 

cap.3, módulo 1. 

Slide para 

autocorreção p.203 e 

204, cap.3, módulo 1. 

FERIADO 

2º Tempo 

 

E. Religioso E. Física História E. Física História 

Vídeo aula para 

autocorreção dos 

exercícios do livro 

páginas 28 a 43. 

 

Aula 12: Assistir ao 

vídeo de “Jogos e 

Brincadeiras 

Indígenas”, e observar 

com atenção todos os 

tipos de prova e regras 

Assistir o vídeo: A escrita 

e o Alfabeto, de A 

Mansão Maluca do 

Professor Ambrósio. 

http://www.youtube.co

m/watch?v=nOvLmDGE
9BE 

Aula ao vivo 

Aula 13: De acordo 

com o vídeo de “Jogos 

e Brincadeiras 

Indígenas” da aula 

FERIADO 

http://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE
http://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE
http://www.youtube.com/watch?v=nOvLmDGE9BE


 

de cada uma das 

provas. Link: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Zj49PzZV

2lE 

Leitura do Capítulo 4          

(módulo 2 páginas 222 a 

227) responder os 

exercícios). 

anterior, realize a 

seguinte atividade: 

Em uma folha de 

papel, colar figuras ou 

desenhar dois jogos 

indígenas, e ao lado 
de cada figura 

descrever as 

características 

principais de cada 

um. 

3º Tempo 
 

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

 
Hop Up p.110   

(videoaula) 

 

Aula ao vivo 

Realizar a leitura do 

texto na p.64 e 65 do 

livro no Módulo1 ainda 

do cap.3 e responder as 

questões nas páginas 
66 a 74 

 
Hop Up p.111 

(videoaula) 

 

Leitura do capítulo 4 
p. 269 a 276. 

Responder as 

atividades das p. 269, 

271 (q. 12), 273 (q. 

15) e 275 no caderno. 

Responder no livro: 

Questões 13 e 14 da 

p. 273. 

 

 

FERIADO 

 

 
4º Tempo 

 

Matemática História Matemática Matemática Matemática 

Aula ao vivo 

 
Expressão Numérica 

(copiar e responder no 

caderno). 

Aula ao vivo 

 para explicações e 
dúvidas Autocorreção 

no caderno de 

atividades 

complementares 

páginas 74 a 78. 
 

Aula ao vivo 

 
Cálculo + Problemas 

(copiar e responder no 

caderno). 

Slide para realizar 

autocorreção p.32 a 
34 (A.C) / Módulo 2. 

FERIADO 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj49PzZV2lE
https://www.youtube.com/watch?v=Zj49PzZV2lE
https://www.youtube.com/watch?v=Zj49PzZV2lE
https://www.youtube.com/watch?v=Zj49PzZV2lE
https://www.youtube.com/watch?v=Zj49PzZV2lE


 

5º Tempo 

 

Arte Ciências L. Portuguesa Matemática Geografia 

Vídeo aula para 

autocorreção das 

atividades do livro 

páginas 20 a 36. 

 

Autocorreção da 

atividade 2 no caderno 

– referente a semana de 

13/04 a 17/04. 

Autocorreção p.200 e 

201, cap.3, módulo 1. 

Atividade - folha de 

Ciências. 

Realizar a atividade do 

cap.4 módulo2 p.8 

copiando no caderno as 

respostas das 3 

perguntas. E ler as 
páginas 10 e 11. 

Realizar as atividades 

que foram passadas 

no caderno + p.92/ 

Módulo 2 (Material 

Complementar) 

FERIADO 

 

 


