
 

 

CRONOGRAMA FAMILIAR  

PERÍODO DE 15 A 19/06/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 126 

HORÁRIO/ 

TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

1º Tempo L. PORTUGUESA L. INGLESA L. PORTUGUESA EDU. FÍSICA BIBLIOTECA 

Aula 1: Livro de Gramática p. 
63 a 66. 

online class- google 
classroom 
 
 

Aula online 
 (Atividade no livro Hop 

Up) 
 

online class- google 
classroom 

 

Aula 3: Livro de Gramática p. 
128 e 129. 

online class- google 
classroom 

Aula 28: Assistir ao vídeo 
postado na Plataforma 
Google Classroom e realizar 
as atividades propostas de 
acordo com as orientações do 
professor.  
 
Materiais utilizados: Giz ou fita 
crepe para demarcar. 

online class- google 

classroom 

online class- google 
classroom 

 

Aula com a professora 
Rúbia de 13:30 às 15h. 

2º Tempo HISTÓRIA LAB. INFORMÁTICA XADREZ/ Lab. CIÊNCIAS L. PORTUGUESA L. INGLESA 

Aula 1: Livro Módulo 2 p. 223 – 

Quem é você na história: A 
família de Sofia. 

Caderno de Atividades 2 p. 76 e 
77 – Toda Família tem sua 
história. 

 

 - Correção da atividade 
(Fundamentos - Capturar) no 
site lichess. 
 - O Professor ensinará os 
alunos o passo a passo para 
criação de uma conta no 
Lichess.org.  
 - Após a criação da conta,  a 
turma jogará xadrez durante a 
live. 
online class- google 

classroom 

Aula 4: Livro de Gramática 
p. 130 e 131. 

online class- google 

classroom 

 

INGLÊS (126) 

Folhinha extra (vídeo-
aula) 

 
 

3º Tempo MATEMÁTICA L. PORTUGUESA MATEMÁTICA GEOGRAFIA L. PORTUGUESA 

Aula 1: Caderno de Atividades 

Complementares p. 28 – O 
formato dos objetos. 
 

Aula 2: Retomada de 
conteúdo – correções.  
 Leitura do livro 

paradidático: 

https://drive.google.com/

open?id=1gGf83TcHauk

kNwV7YGutYIKHXclrbA

33 

 
 
 

Aula 3 – Atividade de 

raciocínio lógico -  
Reciclagem divertida -  
Atividade em folha para 
ser copiada ou pode ser 
impressa, respondida e 
colada no Caderno de 

Matemática.     

Aula 2: Livro módulo 2 p. 

256 e 257 – Costumes e 
regras familiares. 

Para complemento de 
conteúdo assista o vídeo: 

 Vivendo em família. 

https://se.ftd.com.br/visuali
zar/KRQXF5Z669 

Aula 5: Interpretando com 
vídeo. Assista o vídeo da 
história A CASA 
SONOLENTA. Em seguida 
faça a atividade divertida 

sobre o vídeo. 
 Vídeo “A casa 

sonolenta”: 
https://www.youtube.com/
watch?v=lwOLnchEfKk  
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  Vídeo de 
interpretação: 
Aprendendo se 
divertindo: 

https://wordwall.net/play/2
846/910/159  
 

 
4º Tempo ED. FÍSICA MATEMÁTICA HISTÓRIA MATEMÁTICA CIÊNCIAS 

Aula 27: Realizar atividade 

postada na Plataforma Google 
Classroom.  

 

Aula 2: Atividade Desafio 
Matemático -  Atividade em 
folha para ser copiada ou 
pode ser impressa, 
respondida e colada no 
Caderno de Matemática.     
 

 

Aula 2: Livro Módulo 2 p. 224 

e 225 – Roda de Leitura: 

Florianópolis e arredores: um 

dia de costura com as 

rendeiras da lagoa. 

Para complemento de 

conteúdo assista o vídeo: 

 Viva o Brasil: Florianópolis 
e arredores - Um dia de 
costura com as rendeiras 
da Lagoa 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=t_CTLOc0IQQ 

 

Aula 4 – Conceitos 
Matemáticos. 
Para complemento de 
conteúdo assista o vídeo: 

 Dúzia e meia dúzia 
https://www.youtube.com/
watch?v=GObGSC6Glt0 
Para complemento de 
conteúdo pratique o jogo: 

 Conceitos 
Matemáticos 

https://wordwall.net/pt/reso
urce/1657928/conceitos-
matem%C3%A1ticos 

Aula 2:  Lívro Módulo 2 p. 
180. 
 
Aprenda se divertindo com 
o jogo: 

 Caça – palavras: 
Alimentos com 
pistas 

 
https://wordwall.net/pt/reso
urce/1785179/ca%C3%A7
a-palavras-alimentos-com-
pistas 

 
https://wordwall.net/pt/reso
urce/2862152  

 

5º Tempo 

ARTE GEOGRAFIA CIÊNCIAS ENS. RELIGIOSO MATEMÁTICA 

Aula 1: Assistir o vídeo e 
confeccionar um robô com 
material reciclado (verificar a 
atividade de Matemática). 
Atividade interdisciplinar com 
Matemática. Assista o vídeo: 

 Como fazer um robô 
https://www.artesanatopas
soapassoja.com.br/como-
fazer-um-robo/ 

Aula 1: Caderno de 

Atividades Complementares 
2 p.90 a 92. – As pessoas 
convivem. 

online class- google 

classroom às 14:30 

 

 

Aula 1: Livro Módulo 2, leitura 
das p. 176 e 177.  
 Assistir o vídeo: 

 O ar que respiramos. 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=7Yf34ZNcAZ
A  

 
 

 

Aula 1:  Retomada de 

conteúdo – atualizar as 

atividades pendentes no 

livro e caderno de Ensino 

Religioso. 

Aula 5 - Atividade -  

Conceitos Matemáticos -  
Atividade em folha para ser 
copiada ou pode ser 
impressa, respondida e 
colada no Caderno de 
Matemática. 
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