
  
  

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 6º ano   
Período de 27 a 30 de abril de 2020 

Turma: 161  
Horário   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira  

07:15  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo  (divisão 

 das provas do 

atletismo).  

  

1. Assistir o vídeo 

através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2 
BaY   

  

2. Crie um arquivo no 

Google Documentos e 

renomeie o arquivo dessa 

forma:  
Turma_Nomedoaluno_Títul 
o   
  

3. No corpo do 
documento escreva um 

resumo do vídeo sobre a 

divisão das provas do 

atletismo.  
  

4. Envie o arquivo 

através do Google 

Documentos dentro do  
Google Classroom.  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Sílaba Tônica  

●  Gramática – Sílaba  

Tônica   
  

1. Após assistir às 

videoaulas “Sílaba Tônica  

–  parte  1  e  2”  e  
“Monossílabas Tônica e 
Átonas”, responder com 

atenção as páginas 61 a  
65.   
Se houver necessidade ou 
dúvidas, assistir aos 
vídeos novamente.   
  

Obs.: Caso haja dúvidas 
sobre o assunto ou alguma 
questão específica, favor 
anotar e encaminhar para 
Mural da Turma ou para 
meu e-mail.  
  

  

  

Educação Física  

Esporte de Marca  
Atletismo  (divisão 

 das provas do 

atletismo).  

  

1. Assistir o vídeo 

através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2 
BaY   
  

2. Crie um arquivo no 

Google Documentos e 

renomeie o arquivo dessa 

forma:  
Turma_Nomedoaluno_Títul 

o   
  

3. No corpo do 

documento escreva um 

resumo do vídeo sobre a 
divisão das provas do 

atletismo.  
  

4. Envie o arquivo 

através do Google 

Documentos dentro do  
Google Classroom.  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  

Acompanhar videoaula – 

Divisão de números 

decimais por um número 

natural.  

Responder – páginas 221, 

222 e 223.  

  

Filosofia  
  

  

  

  

  

FERIADO 
 

https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY


  

  

 

       



08:05  
  

  

  

  

  

  

Matemática  

  

Google Sala de aula. 

Acompanhar Aula Online – 

Números decimais.  

  

Responder – Lista de 

Exercícios sobre Números 

Decimais.  

  

Geografia  
  

C2. O estudo das escalas e 

da cartografia mundial.  

Acompanhar as 
videoaulas de correção 
das atividades das páginas 
497 e 500.  
  

Ler com atenção os textos 
das páginas 501 a 509.  
(Tema: Tecnologias na 
confecção de mapas).  
  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  

Live – Google Classroom.  

Aula:  - Gênero Fanzine: 

momento para tirar dúvidas 

das questões das páginas 

131.  

  

  

  

Geografia  
  

C2. O estudo das escalas e 

da cartografia mundial.  

Responder as atividades das 
páginas 501, 503, 504, 505, 
508 e 510.  
  

Videoaulas de apoio:  
  

https://centrodemidias.am.g 
ov.br/aulas/as-
novastecnologias-
derepresentacao-cartografica  
  

  

  

Língua Portuguesa  
  

  

  

FERIADO 
 

  

  

  

  

  

08:55  
  

  

  

  

  

  

  

História  
  

Módulo 01: Capítulo 03: 
Origens do ser humano. 
*Constantes descobertas 
arqueológicas.  
*Diversidade  dos 
hominídeos.  
  
*Encontros entre diferentes 
espécies do gênero Homo.  
  

Acessar videoaula na 
plataforma Google  
Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre 
tudo que você considerou 
relevante para sua 
aprendizagem.   
Realizar as atividades do 

livro página 445.  

  

Ciências  
  

  

Capítulo 3 – Conhecer o 
planeta Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as 
atividades que estão 
postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  

Participar da live na 
plataforma Google Sala de 
Aula. Com o objetivo de 
adquirir novos 
conhecimentos sobre a 
estrutura da Terra.  

   

Observação: a data, horário 

da aula e o link  

  

Língua Portuguesa  

    

Gênero Fanzine  

Correção das atividades  

  

1. Assistir à videoaula da 
correção das atividades: 
Módulo 1: página 131   
Gramática: página 71 (q. 3) e 
73 (q. 9)  
  

As atividades corrigidas 
estarão disponíveis na 
plataforma Google Sala de  
Aula (em pdf)   

  

Obs.: Caso haja dúvidas, 

favor anotar e encaminhar 

para Mural da Turma ou 

para meu e-mail.   

  

Educação Religiosa  
  

UNIDADE  4  –  TEMA:  

NATUREZA   

  

  

✔ Introdução ao tema 

geral.  

  

✔ A Bíblia conta assim.   

  

Pense nisso.  

  

Observe e reflita sobre as 

imagens da p.56 a 57 e 

escreva no “Mural da 
Turma”, plataforma 

  

Ciências  

  

  

  

  

  

FERIADO 
 

https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica
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https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica


classroom sua resposta as 
seguintes questões:  
  

 



  para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

   1. Observe as 
imagens da p. 56 e 

descreva cada uma delas.  
2. O menino da 
imagem acima plantou 

uma árvore. Em sua 
opinião, esse tipo de ação 
ajuda a preservar o meio 

ambiente? Por quê?  
3. Você conhece 
alguma organização não 

governamental que se 
dedica à proteção 

ambiental?  
  

Alinhado a essas perguntas 

leia com atenção o texto  
“Uma nova chance para a 
humanidade” p. 58 a 61. 
Sublinhe no próprio texto as 
ideias centrais.  
  

Faça uma redação a partir 
do  seguinte 

questionamento: Estamos 
cuidando verdadeiramente 

do meio ambiente? (mínimo  
10 linhas)  

  

Poste sua redação no mural 
da turma, plataforma 
classroom.  
  

Verifique  no  “Mural  da  
Turma” plataforma 
classroom se há alguma 
atividade extra.  

  

 



Leia com atenção o texto 

anterior aos enunciados e 

depois responda de maneira  



 

    coerente e profunda os 
exercícios p. 62 a 65.  

  

  

   

 

10:10  
  

  

  

  

  

  

  

  

Língua Inglesa ● 

 Assistir vídeo aula  

do conteúdo  
● Responder às  
questões 7 e 8 da página 29  

● Live  

  

Artes  
  

CAPÍTULO 2 
ARTE MODERNA.  

Seção Pratique: atividade 

11 pág. 25  

Seção Amplie: atividade 7 

pág. 30  

  

História  
  

Módulo 01: Capítulo 03: 
Origens do ser humano. 
*Evolução e primeiras 
tecnologias.  
*Nomadismo  como 
sobrevivência.  
  

Acessar videoaula na 
plataforma Google  
Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre 
tudo que você considerou 
relevante para sua 
aprendizagem.   
Realizar as atividades do 

livro páginas 448 e 449.  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  

Acompanhar videoaula – 

Divisão de número decimal 

por número decimal.  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  

Acompanhar videoaula – 

Divisão de número decimal 

por 10, por 100, por 1000. 

Módulo FTD.  

Responder – Pratique – 

páginas 224 e 225.  

  

  

Matemática  
  

  

  

  

FERIADO 
 



11:00  
  

  

  

  

  

  

Ciências  
  

Capítulo 3 – Conhecer o 
planeta Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as 
atividades que estão 
postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  

Participar da live na 

plataforma Google Sala de 

Aula. Com o objetivo de  

  

Língua Inglesa  
  

 ●  Responder a  
questão 3 da página 112  

(Workbook)  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  

Ver gabarito/autocorreção – 

Exercícos – páginas 216, 

217, 219 e 220.  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  

●  Módulo 1 – Cap. 3   

  

1. Fazer a leitura e grifar as 
informações mais 
importantes (Págs. 91 e 92) 
sobre a linguagem e para 
quem são produzidos 
fanzines.  
  

  

Educação Religiosa  
  

  

  

  

FERIADO 
 

 adquirir novos 
conhecimentos sobre a 
estrutura da Terra.  

   

Observação: a data, horário 
da aula e o link para acesso 
serão postados na 
plataforma.   
  

  2. Fazer a leitura do 
texto “O sol da história” 
(págs. 93) retirado do 
fanzine Ocupação Chico 
Science observando a 
linguagem utilizada no texto.  
  

3. Responder com 
atenção as questões 7 e 8 
(Págs. 94).  
   

Obs.: Caso haja dúvidas, 

favor anotar e encaminhar 

para Mural da Turma ou para 

meu e-mail.   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 6º ano   

Período de 27 a 30 de abril de 2020 
Turma: 162  

Horário   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira  

 

07:15  
  

  

  

  

  

  

  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 

atletismo).  
  

1. Assistir o vídeo através do 

link   
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   
  

2. Crie um arquivo no Google 

Documentos e renomeie o arquivo 

dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   
  

3. No corpo do documento 

escreva um resumo do vídeo sobre 

a divisão das provas do atletismo.  
  

4. Envie o arquivo através do 

Google Documentos dentro do 
Google Classroom.  
  

  

História  
  

Módulo 01: Capítulo 03: Origens 
do ser humano.  
*Constantes  descobertas 
arqueológicas.  
*Diversidade dos hominídeos.  
  
*Encontros  entre  diferentes 
espécies do gênero Homo.  
  
Acessar videoaula na plataforma 
Google Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre tudo que 
você considerou relevante para 
sua aprendizagem.   
Realizar as atividades do livro 

página 445.  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 

atletismo).  
  

1. Assistir o vídeo através do 
link   
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   
  

2. Crie um arquivo no 

Google Documentos e renomeie o 

arquivo dessa forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   
  

3. No corpo do documento 
escreva um resumo do vídeo 
sobre a divisão das provas do 
atletismo.  
  

4. Envie o arquivo através do 
Google Documentos dentro do 
Google Classroom.  
  

  

Educação Religiosa  
  

Fazendo Descobertas  
  

  
Crescer com valores  
  
Leia com atenção o texto anterior 
aos enunciados e depois responda 
de maneira coerente e profunda os 
exercícios p. 62 a 65.    
  

Para as atividades realizadas no 

livro farei a autocorreção através de 

vídeo gravado ou em tempo real. 
Estarei sempre tirando dúvidas no 

chat “Mural da Turma” na 

plataforma Classroom seguindo os 

horários da aula presencial.  

  

Ciências  
  

  

  

FERIADO  

https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY


08:05  
  

  

  

  

  

  

  

Língua Inglesa ● 

 Assistir vídeo aula do 

conteúdo  

 ●  Responder às questões  
7 e 8 da página 29  

  

  

Ciências  
  

Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades 
que estão postadas na 
plataforma Google Sala de  
Aula.  

  

Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a 
estrutura da Terra.  

   

  

Geografia   
  

C2. O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  

Responder as atividades das 
páginas 501, 503, 504, 505, 
508 e 510.  
  

Videoaulas de apoio:  
  

https://centrodemidias.am.gov. 
br/aulas/as-novas-
tecnologiasde-representacao-
cartografica  
  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  

Acompanhar  videoaula  – 

Divisão de números decimais 

por um número natural.  

Responder – páginas 221, 222 

e 223.  

  

Matemática  
  

  

  

FERIADO  

 

  Observação: a data, horário da 
aula e o link para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

   

https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica
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08:55  
  

  

  

  

  

  

Educação Religiosa   
  

UNIDADE 4 – TEMA: NATUREZA   

  

  

✔ Introdução ao tema geral.  
  

✔ A Bíblia conta assim.   
  
Pense nisso.  

  
Observe e reflita sobre as imagens 
da p.56 a 57 e escreva no “Mural da 
Turma”, plataforma classroom sua 
resposta as seguintes questões:  
  

4. Observe as imagens da p. 
56 e descreva cada uma delas.  

5. O menino da imagem 
acima plantou uma árvore. Em sua 
opinião, esse tipo de ação ajuda a 

preservar o meio ambiente? Por 
quê?  
6. Você conhece alguma 
organização não governamental 

que se dedica à proteção 

ambiental?  
  
Alinhado a essas perguntas leia 
com atenção o texto “Uma nova 
chance para a humanidade” p. 58 a 
61. Sublinhe no próprio texto as 
ideias centrais.  
  
Faça uma redação a partir do 
seguinte questionamento: Estamos 
cuidando verdadeiramente do meio  
ambiente? (mínimo 10 linhas)  
  

  

Geografia   
  

C2. O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  
Acompanhar as videoaulas de 
correção das atividades das 
páginas 497 e 500.  
  
Ler com atenção os textos das 
páginas 501 a 509.  
(Tema:  Tecnologias  na 
confecção de mapas).  
  

  

Ciências  
  
Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades 
que estão postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  
Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a estrutura 
da Terra.  

   
Observação: a data, horário da 
aula e o link para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

  

Língua Portuguesa  

   

 ●  Módulo 1 – Cap. 3
 
  

  

5. Fazer a leitura e grifar as 
informações mais importantes 
(Págs. 91 e 92) sobre a linguagem 
e para quem são produzidos 
fanzines.  
  

6. Fazer a leitura do texto “O 
sol da história” (págs. 93) retirado 
do fanzine Ocupação Chico 
Science observando a linguagem 
utilizada no texto.  
  

7. Responder com atenção as 
questões 7 e 8 (Págs. 94).  
  

Obs.: Caso haja dúvidas, favor 
anotar e encaminhar para Mural da 
Turma ou para meu e-mail.   

  

  

   

  

Artes  
  

  

  

  

FERIADO  



 

 Poste sua redação no mural da 
turma, plataforma classroom.  
  

Verifique no “Mural da Turma” 
plataforma classroom se há 
alguma atividade extra.  
  

   

    

10:10  
  

  

  

  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar  Aula  Online  –  
Números decimais.  

  

Responder – Lista de Exercícios 

sobre Números Decimais.  

  

Língua Portuguesa   
  

Gênero Fanzine  
Live – Google Classroom.  
Aula:  - Gênero Fanzine: momento 
para tirar dúvidas das questões 
das páginas 131.  

Gênero Fanzine  

Correção das atividades  
  

2.  Assistir à videoaula da 
correção das atividades:  
  
Módulo 1: página 131   
Gramática: página 71 (q. 3) e 73  
(q. 9)  
  
As atividades corrigidas estarão 
disponíveis na plataforma Google 
Sala de Aula (em pdf)   
  
Obs.: Caso haja dúvidas, favor 

anotar e encaminhar para Mural da 

Turma ou para meu e-mail.   

  

Matemática   
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Ver gabarito/autocorreção – 

Exercícos – páginas 216, 217, 

219 e 220.  

  

  

História  
Módulo 01: Capítulo 03: Origens 
do ser humano.  
*Evolução e primeiras tecnologias.  
*Nomadismo como sobrevivência.  
  
Acessar videoaula na plataforma 
Google Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre tudo que 
você considerou relevante para sua 
aprendizagem.   
Realizar as atividades do livro 

páginas 448 e 449.  
  

  

Língua Portuguesa   
  

  

  

  

FERIADO  

  



11:00  
  

  

  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Sílaba Tônica  

●  Gramática – Sílaba Tônica   

  

  

Filosofia  
  

Revisão da Unidade 01: O que é a 

Filosofia?  

  

Língua Inglesa  
  

● Responder a questão 3 

da página 112 (Workbook)  

● Live  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  

  

Língua Portuguesa  
  

  

 Após assistir às videoaulas “Sílaba  
Tônica  –  parte  1  e  2”  e  
“Monossílabas Tônica e Átonas”, 
responder com atenção as páginas 
61 a 65.   
  
Se houver necessidade ou dúvidas, 
assistir aos vídeos novamente.   
  
Obs.: Caso haja dúvidas sobre o 
assunto ou alguma questão 
específica, favor anotar e 
encaminhar para Mural da Turma 
ou para meu e-mail.  
  

  

Videoaula de revisão da unidade 
01: O que é a Filosofia? E correção 

das páginas 28.  
  
Aula on-line de revisão da unidade 

01: O que é a Filosofia?:  
link será disponibilizado na Google 

Classroom.  

 Acompanhar videoaula – Divisão de 

número decimal por número 

decimal.  
Google Sala de aula/Módulo FTD.  
Acompanhar videoaula – Divisão de 

número decimal por 10, por 100, por 

1000. Módulo FTD.  
Responder – Pratique – páginas 224 
e 225.  

  

  

  

FERIADO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 6º ano   
Período de 27 a 30 de abril de 2020 

Turma: 163  
Horário   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira  

07:15  
  

  

  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  

  

Geografia  
  

C2. O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  
Live – Google Classroom.  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  

  

Língua Portuguesa  

   

  

 

   Acompanhar  Aula  Online  –  
Números decimais.  

  

Responder – Lista de Exercícios 

sobre Números Decimais.  

Responder as atividades das 
páginas 501, 503, 504, 505, 
508 e 510.  
  
Videoaulas de apoio:  
  
https://centrodemidias.am.gov. 
br/aulas/as-novas-
tecnologiasde-representacao-
cartografica  
  

                                                     

Aula:  - Gênero Fanzine: momento 

para tirar dúvidas das questões 
das páginas 131.  

  

  

Correção das atividades  
  
Assistir à videoaula da correção 
das atividades:  
  
Módulo 1: página 131   
  
Gramática: página 71 (q. 3) e  
73 (q. 9)  
  
As atividades corrigidas 
estarão disponíveis na 
plataforma Google Sala de  
Aula (em pdf)   
  
Obs.: Caso haja dúvidas, 

favor anotar e encaminhar 

para Mural da Turma ou para 
meu e-mail.   

  

   

    

   

  

  

  

FERIADO  

https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica
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08:05  
  

  

  

  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 
atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY  

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o arquivo 
dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva um 
resumo do vídeo sobre a divisão 
das provas do atletismo.  

  

  

Língua Inglesa  

✔ Assistir vídeo aula  
do conteúdo  

✔ Responder às  
questões 7 e 8 da página 29  

✔ Live  

✔ Responder a questão  
3 da página 112 (Workbook)  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 
atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link   

  
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o arquivo 
dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva 
um resumo do vídeo sobre a 
divisão das provas do atletismo.  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  

  
Módulo 1 – Cap. 3   

  

Fazer a leitura e grifar as 
informações mais importantes 
(Págs. 91 e 92) sobre a 
linguagem e para quem são 
produzidos fanzines.  
  
Fazer a leitura do texto “O sol 
da história” (págs. 93) retirado 
do fanzine Ocupação Chico 
Science observando a 
linguagem utilizada no texto.  
  

.  

  

  

Ciências  

  

  

  

  

  

  

  

FERIADO  

 

 Envie o arquivo através do Google 
Documentos dentro do Google 
Classroom.  
  

 Envie o arquivo através do Google 
Documentos dentro do Google 
Classroom.  
  

Responder com atenção as 
questões 7 e 8 (Págs. 94).  
  
Obs.: Caso haja dúvidas, 
favor anotar e encaminhar 
para Mural da Turma ou para 
meu e-mail.   
  

  

 

https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY


08:55  
  

  

  

  

  

  

Artes  
  

CAPÍTULO 2  
ARTE MODERNA.  
Seção Pratique: atividade 11 pág. 
25  
Seção Amplie: atividade 7 pág. 30  

  

  

  

  

  

Filosofia  
  

Revisão da Unidade 01: O que é 

a Filosofia?  
Videoaula de revisão da 

unidade 01: O que é a 

Filosofia? E correção das 

páginas 28.  
  
Aula on-line de revisão da 

unidade 01: O que é a 

Filosofia?: link será 

disponibilizado na Google 

Classroom.  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar videoaula – Divisão 

de número decimal por número 

decimal.  
Google Sala de aula/Módulo FTD. 
Acompanhar videoaula – Divisão 

de número decimal por 10, por 

100, por 1000.  

Módulo FTD.  
Responder – Pratique – páginas 

224 e 225.  

  

Ciências  
  

Capítulo 3 – Conhecer o 
planeta Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as 
atividades que estão postadas 
na plataforma Google Sala de 
Aula.  
  
Participar da live na 
plataforma Google Sala de 
Aula. Com o objetivo de 
adquirir novos conhecimentos 
sobre a estrutura da Terra.  

   
Observação: a data, horário 
da aula e o link para acesso 
serão postados na plataforma.   
  

  

  

  

Matemática  
  

  

  

FERIADO  

10:10  
  

  

  

  

  

  

  

Geografia  
  

C2. O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  
Acompanhar as videoaulas de 
correção das atividades das 
páginas 497 e 500.  
  
Ler com atenção os textos das 

páginas 501 a 509.  

  

Matemática   
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Acompanhar videoaula – 

Divisão de números decimais 

por um número natural. 
Responder – páginas 221, 222 

e 223.  

  

Ciências  
  

Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades que 
estão postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  

  

Educação Religiosa  
  

Fazendo Descobertas  
  

  
Crescer com valores  
  
Leia com atenção o texto 

anterior aos enunciados e 

depois responda de maneira  

  

História  
  

  

  

  

  

 



   
(Tema: Tecnologias na confecção 
de mapas).  
  

  Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a estrutura 
da Terra.  

   
Observação: a data, horário da 
aula e o link para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

coerente e profunda os 
exercícios p. 62 a 65.    
  

Para as atividades realizadas 
no livro farei a autocorreção 
através de vídeo gravado ou 
em tempo real.  
Estarei sempre tirando 

dúvidas no chat “Mural da 

Turma” na plataforma 

Classroom seguindo os 

horários da aula presencial.  

  

FERIADO  

  

  

  

11:00  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Ver gabarito/autocorreção – 

Exercícos – páginas 216, 217, 

219 e 220.  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Sílaba Tônica  
  

Gramática – Sílaba Tônica   
  

Após assistir às videoaulas  
“Sílaba Tônica – parte 1 e 2” e  
 “Monossílabas  Tônica  e  
Átonas”, responder com 
atenção as páginas 61 a 65.  Se 
houver necessidade ou 
dúvidas, assistir aos vídeos 
novamente.   
  
Obs.: Caso haja dúvidas sobre 
o assunto ou alguma questão 
específica, favor anotar e 
encaminhar para Mural da 
Turma ou para meu e-mail.  
  

  

Educação Religiosa  
  

UNIDADE 4 – TEMA: NATUREZA   

✔ Introdução ao tema geral.  

✔ A Bíblia conta assim.   
  
Pense nisso.  

Observe e reflita sobre as imagens 
da p.56 a 57 e escreva no “Mural 
da Turma”, plataforma classroom 
sua resposta as seguintes 
questões:  
  
Observe as imagens da p. 56 e 
descreva cada uma delas.  
  
O menino da imagem acima 
plantou uma árvore. Em sua 
opinião, esse tipo de ação ajuda a 
preservar o meio ambiente? Por 
quê?  
Você conhece alguma 
organização não governamental 
que se dedica à proteção 
ambiental?  
  

  

História  
  

Módulo 01: Capítulo 03: 
Origens do ser humano.  
*Constantes  descobertas 
arqueológicas.  
*Diversidade dos hominídeos.  
  
*Encontros entre diferentes 
espécies do gênero Homo.  
  
Acessar videoaula na 
plataforma Google Classroom.  
  
Ler, grifar e refletir sobre tudo 
que você considerou relevante 
para sua aprendizagem.   
  

Realizar as atividades do livro 

página 445.  

  

Módulo 01: Capítulo 03:  
Origens do ser humano.  
  
*Evolução  e 
 primeiras tecnologias.  
*Nomadismo  como 
sobrevivência.  
  

Língua Inglesa  
  

  



Alinhado a essas perguntas leia 

com atenção o texto “Uma nova 

chance para a humanidade” p. 58  

Acessar videoaula na 

plataforma Google Classroom.  



   a 61. Sublinhe no próprio texto as 
ideias centrais.  
  
Faça uma redação a partir do 

seguinte questionamento:  
Estamos cuidando 
verdadeiramente do meio 
ambiente? (mínimo 10 linhas)  
  
Poste sua redação no mural da 
turma, plataforma classroom.  
  

Verifique no “Mural da Turma” 
plataforma classroom se há 
alguma atividade extra.  
  

   

  
Ler, grifar e refletir sobre tudo 
que você considerou relevante 
para sua aprendizagem.   
  
Realizar as atividades do livro 

páginas 448 e 449.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 6º ano   

Período de 27 a 30 de abril de 2020 
Turma: 164  

Horário   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira  



07:15  
  

  

  

  

  

  

Educação Religiosa  
  

UNIDADE 4 – TEMA: NATUREZA   

  

  

  

Ciências  
  

Capítulo 3 – Conhecer o 
planeta Terra  por dentro.   
  

  

História   
  

Módulo 01: Capítulo 03:   
Origens do ser humano.  

  

  

Filosofia  
  

Revisão da Unidade 01: O que é 

a Filosofia?  

  

Matemática  
  

  

 



 ✔ Introdução ao tema geral.  
  

✔ A Bíblia conta assim.   
  
Pense nisso.  

  
Observe e reflita sobre as imagens 
da p.56 a 57 e escreva no “Mural 
da Turma”, plataforma classroom 
sua resposta as seguintes 
questões:  
  
Observe as imagens da p. 56 e 
descreva cada uma delas.  
  
O menino da imagem acima 
plantou uma árvore. Em sua 
opinião, esse tipo de ação ajuda a 
preservar o meio ambiente? Por 
quê?  
  
Você conhece alguma 
organização não governamental 
que se dedica à proteção 
ambiental?  
  
Alinhado a essas perguntas leia 
com atenção o texto “Uma nova 
chance para a humanidade” p. 58 
a 61. Sublinhe no próprio texto as 
ideias centrais.  
  
Faça uma redação a partir do 
seguinte questionamento: 
Estamos cuidando 
verdadeiramente do meio  
ambiente? (mínimo 10 linhas)  
  
Poste sua redação no mural da 
turma, plataforma classroom.  

  

Dar continuidade atividades 
que postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  
Participar da live plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir 
 novos conhecimentos 
sobre estrutura da Terra.  

   
Observação: a data, horário 
da aula e o link para acesso 
serão postados plataforma.   
  

as 
estão  

na  

a  

na  

*Constantes  descobertas 
arqueológicas.  
*Diversidade dos hominídeos.  
  
*Encontros  entre  diferentes 
espécies do gênero Homo.  
  
Acessar videoaula na plataforma 
Google Classroom.  
  
Ler, grifar e refletir sobre tudo 
que você considerou relevante 
para sua aprendizagem.   
  
Realizar as atividades do livro 

página 445.  

  

 Módulo  01:  Capítulo  03:  
Origens do ser humano.  
  
*Evolução  e  primeiras 
tecnologias.  
*Nomadismo  como 
sobrevivência.  
  
Acessar videoaula na plataforma 
Google Classroom.  
  
Ler, grifar e refletir sobre tudo 
que você considerou relevante 
para sua aprendizagem.   
  
Realizar as atividades do livro 

páginas 448 e 449.  

 Videoaula  de  
unidade 01: O que é a 

Filosofia?  
E correção das páginas 

28. 
  
Aula onunidade 

01: O  
Filosofia?:  
disponibilizado 

Classroom.  

revisão  

line de revisão da que  
link  
na  

da  

  

é 

 

a será 

Google  

  

  

  

  

FERIADO  



Verifique no “Mural da Turma” 
plataforma classroom se há 
alguma atividade extra.  
  

08:05  
  

  

Educação Física  

  

Educação Religiosa  

  

Educação Física  

  

Artes  

   

História  



 

  

  

  

  

  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 
atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o arquivo 
dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva 
um resumo do vídeo sobre a 
divisão das provas do atletismo.  

  
Envie o arquivo através do Google 
Documentos dentro do Google 
Classroom.  
  

  

Fazendo Descobertas  
  

  
Crescer com valores  
  
Leia com atenção o texto 
anterior aos enunciados e 
depois responda de maneira 
coerente e profunda os 
exercícios p. 62 a 65.    
  

Para as atividades realizadas 
no livro farei a autocorreção 
através de vídeo gravado ou 
em tempo real.  
Estarei sempre tirando 

dúvidas no chat “Mural da 

Turma” na plataforma 

Classroom seguindo os 

horários da aula presencial.  

  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 
atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o 
arquivo dessa forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva 
um resumo do vídeo sobre a 
divisão das provas do atletismo.  

  
Envie o arquivo através do 
Google Documentos dentro do 
Google Classroom.  
  

  

CAPÍTULO 2  
ARTE MODERNA.  

  
Seção Pratique: atividade 11 
pág. 25  
  

Seção Amplie: atividade 7 pág.  

30  

  

  

  

  

  

  

FERIADO  

https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY


08:55    

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar  Aula  Online  –  
Números decimais.  

  

Responder – Lista de Exercícios 

sobre Números Decimais.  

  

Língua Portuguesa  
  

Sílaba Tônica  
Gramática – Sílaba Tônica   

  

Após assistir às videoaulas  
“Sílaba Tônica – parte 1 e 2” 
e “Monossílabas Tônica e  
Átonas”, responder com 
atenção as páginas 61 a 65.  
Se houver necessidade ou 
dúvidas, assistir aos vídeos 
novamente.   
  
Obs.: Caso haja dúvidas 
sobre o assunto ou alguma 
questão específica, favor 
anotar e encaminhar para 
Mural da Turma ou para meu 
e-mail.  
  

  

Geografia  
  

 O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  
Acompanhar as videoaulas de 
correção das atividades das 
páginas 497 e 500.  
  
Ler com atenção os textos das 
páginas 501 a 509.  
(Tema:  Tecnologias 
 na confecção de 
mapas).  
  
Responder as atividades das 
páginas 501, 503, 504, 505, 508 
e 510.  
  
Videoaulas de apoio:  
  
https://centrodemidias.am.gov.br 

/aulas/as-novas-tecnologias-

derepresentacao-cartografica  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar videoaula – 

Divisão de número decimal por 

número decimal.  
Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Acompanhar  videoaula 

 – Divisão de número 

decimal por 10, por 100, por 

1000.  

Módulo FTD.  
Responder – Pratique – páginas 

224 e 225.  

  

Língua Portuguesa  
   

  

  

  

  

FERIADO  
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10:10  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ciências  
  
Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades que 
estão postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  
Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a estrutura da 
Terra.  

   
Observação: a data, horário da aula 
e o link para acesso serão postados 
na plataforma.   
  

  

Língua Inglesa  
  

 ●  Responder a  

questão 3 da página 112  
(Workbook)  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  
Live – Google Classroom.  
Aula:  - Gênero Fanzine: 

momento para tirar dúvidas das 
questões das páginas 131.  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  

●  Módulo 1 – Cap. 3
 
  

  

Fazer a leitura e grifar as 
informações mais importantes 
(Págs. 91 e 92) sobre a 
linguagem e para quem são 
produzidos fanzines.  
  
Fazer a leitura do texto “O sol da 
história” (págs. 93) retirado do 
fanzine Ocupação Chico 
Science observando a 
linguagem utilizada no texto.  
  

Responder com atenção as 
questões 7 e 8 (Págs. 94).  

   
Obs.: Caso haja dúvidas, favor 
anotar e encaminhar para Mural 
da Turma ou para meu e-mail.   

  

   

  

Geografia  
  

  

  

  

  

  

FERIADO  

11:00  
  

  

  

  

  

  

  

Língua Inglesa  

✔ Assistir vídeo aula do 

conteúdo  

✔ Responder às questões  
7 e 8 da página 29  

✔  Live  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Ver gabarito/autocorreção – 

Exercícos – páginas 216, 

217, 219 e 220.  
Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  

Correção das atividades  
  
1. Assistir à videoaula da 
correção das atividades:  
Módulo 1: página 131   
Gramática: página 71 (q. 3) e 73  
(q. 9)  

  

Ciências  
  
Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades 
que estão postadas na 
plataforma Google Sala de Aula.  
  
Participar da live na plataforma 

Google Sala de Aula. Com o  

  

Matemática  

   

  

  

  

FERIADO  



  Acompanhar videoaula – 

Divisão de números decimais 

por um número natural. 
Responder – páginas 221, 

222 e 223.  

  

  
As atividades corrigidas estarão 
disponíveis na plataforma 
Google Sala de Aula (em pdf)   
  
Obs.: Caso haja dúvidas, favor 
anotar e encaminhar para Mural 
da Turma ou para meu e-mail.   

  

  

objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a 
estrutura da Terra.  

   
Observação: a data, horário da 
aula e o link para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano   

Período de 20 a 24 de abril de 2020 
Turma: 165  

Horário   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira  



13:15    

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar Aula Online – Números 
decimais.  

  

Responder – Lista de Exercícios 

sobre Números Decimais.  

  

Ciências  
  
Capítulo 3 – Conhecer o 
planeta Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as 
atividades que estão 
postadas na plataforma  
Google Sala de Aula.  
  
Participar da live na 

plataforma Google Sala de 

Aula. Com o objetivo de 

adquirir novos 

conhecimentos sobre a 

estrutura da Terra.  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  
Live – Google Classroom.  
Aula:  - Gênero Fanzine: momento 
para tirar dúvidas das questões 

das páginas 131.  

  

  

Matemática  
  

Módulo FTD.  
Responder – Pratique – 

páginas 224 e 225.  

  

  

  

Língua Portuguesa  
  

  

  

FERIADO  

 

     
Observação: a data, horário 
da aula e o link para acesso 
serão postados na 
plataforma.   
  

    



14:05  
  

  

  

  

  

  

Língua Portuguesa  
  
Sílaba Tônica  

 ●  Gramática – Sílaba Tônica   

  

 2.  Após assistir às videoaulas  
“Sílaba Tônica – parte 1 e 2” e 
“Monossílabas Tônica e Átonas”, 
responder com atenção as páginas 
61 a 65.   
Se houver necessidade ou dúvidas, 
assistir aos vídeos novamente.   
  
Obs.: Caso haja dúvidas sobre o 
assunto ou alguma questão 
específica, favor anotar e 
encaminhar para Mural da Turma ou 
para meu e-mail.  
  

  

Matemática  

   

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Acompanhar videoaula – 

Divisão de números decimais 

por um número natural. 
Responder – páginas 221, 

222 e 223.  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar videoaula – Divisão 

de número decimal por número 

decimal.  
Google Sala de aula/Módulo FTD. 
Acompanhar videoaula – Divisão 

de número decimal por 10, por 

100, por 1000.  

  

Língua Portuguesa   

    

Gênero Fanzine  

Correção das atividades  
  

3. Assistir à videoaula da 
correção das atividades: 
Módulo 1: página 131   
Gramática: página 71 (q. 3) e  
73 (q. 9)  
  
As atividades corrigidas 
estarão disponíveis na 
plataforma Google Sala de 
Aula (em pdf)   
  
Obs.: Caso haja dúvidas, 
favor anotar e encaminhar 

para Mural da Turma ou para 

meu e-mail.   

  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educação Religiosa  

FERIADO  

  

14:55  
  

  

  

  

  

  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo FTD.  
Ver  gabarito/autocorreção  – 

Exercícos – páginas 216, 217, 219 e 

220.  

  

  

Geografia  
  

O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  
  
Acompanhar as videoaulas 
de correção das atividades 
das páginas 497 e 500.  
  
Ler com atenção os textos das 
páginas 501 a 509.  
  

  

Artes   
  

CAPÍTULO 2  
ARTE MODERNA.  

  
Seção Pratique: atividade 11 pág.  

25  
  
Seção Amplie: atividade 7 pág.  

30  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  
Módulo 1 – Cap. 3   

  

Fazer a leitura e grifar as 
informações mais importantes 
(Págs. 91 e 92) sobre a 
linguagem e para quem são 
produzidos fanzines.  
  

  

  

  

  

  

História  
  

FERIADO  

 



  (Tema: Tecnologias 
confecção de mapas).  
  

na   Fazer a leitura do texto “O sol 
da história” (págs. 93) retirado 
do fanzine Ocupação Chico 
Science observando a 
linguagem utilizada no texto.  
  

Responder com atenção as 
questões 7 e 8 (Págs. 94).  

   
Obs.: Caso haja dúvidas, 

favor anotar e encaminhar 

para Mural da Turma ou para 
meu e-mail.   

  

  

 

16:10  
  

  

  

  

  

  

  

Educação Física  

  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 

atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link   
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o arquivo 
dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva um 
resumo do vídeo sobre a divisão das 
provas do atletismo.  

  
Envie o arquivo através do Google 
Documentos dentro do Google 
Classroom.  
  

  

Língua Inglesa  

  

No livro “Team Up 1”, fazer 

os exercícios de revisão na 

sessão “Check your 

Progress, página 25.  

  

  

  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas 

do atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link   
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o arquivo 
dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva 
um resumo do vídeo sobre a 
divisão das provas do atletismo.  

  
Envie o arquivo através do Google 
Documentos dentro do Google 
Classroom.  
  

  

  

História  
  

Módulo 01: Capítulo 03: 
Origens do ser humano.  
*Constantes  descobertas 
arqueológicas.  
*Diversidade dos hominídeos.  
  
*Encontros entre diferentes 
espécies do gênero Homo.  
  
Acessar videoaula na 
plataforma Google  
Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 
aprendizagem.   
Realizar as atividades do 

livro página 445
.
  

Módulo 01: Capítulo 03: 
Origens do ser humano.  
*Evolução  e 
 primeiras tecnologias.  
*Nomadismo  como 

sobrevivência.  

  

Ciências  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

FERIADO  

https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY


 

    Acessar videoaula na 
plataforma Google  
Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 
aprendizagem.   
Realizar as atividades do 

livro páginas 448 e 449.  

 



17:00    

Língua Inglesa  
  

No livro “Team Up 1”, fazer os 

exercícios de revisão na sessão 

“Check your Progress, página 24.  

  

Educação Religiosa   
  

 UNIDADE  4  –  TEMA:  
NATUREZA   

  

  

✔ Introdução ao tema 

geral.  

  

✔ A Bíblia conta assim.   
  
Pense nisso.  

  
Observe e reflita sobre as 
imagens da p.56 a 57 e 
escreva no “Mural da Turma”, 
plataforma classroom sua 
resposta as seguintes 
questões:  
  

1. Observe as imagens 

da p. 56 e descreva cada uma 

delas.  
2. O menino da imagem 
acima plantou uma árvore. 

Em sua opinião, esse tipo de 
ação ajuda a preservar o 
meio ambiente? Por quê?  
3. Você conhece 
alguma organização não 

governamental que se dedica 
à proteção ambiental?  
  

  

Ciências  
  
Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades 
que estão postadas na plataforma 
Google Sala de Aula.  
  
Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a estrutura 
da Terra.  

   
Observação: a data, horário da 
aula e o link para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

  

Geografia  
  

O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  
Responder as atividades das 
páginas 501, 503, 504, 505, 
508 e 510.  
  
Videoaulas de apoio:  
  
https://centrodemidias.am.go 
v.br/aulas/as-
novastecnologias-
derepresentacao-cartografica  
  

  

Filosofia  
  

  

  

  

  

  

FERIADO  

https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica
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https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica
https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica


  Alinhado a essas perguntas 
leia com atenção o texto 
“Uma nova chance para a 

humanidade” p. 58 a 61. 
Sublinhe no próprio texto as 
ideias centrais.  
  
Faça uma redação a partir do 
seguinte questionamento:  
Estamos cuidando 
verdadeiramente do meio 
ambiente? (mínimo 10 
linhas)  
  
Poste sua redação no mural 
da turma, plataforma 
classroom.  
  

Verifique no “Mural da Turma” 
plataforma classroom se há 
alguma atividade extra.  
  
Leia com atenção o texto 
anterior aos enunciados e 
depois responda de maneira 
coerente e profunda os 
exercícios p. 62 a 65.  
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 6º ano   

Período de 27 a 30 de abril de 2020 
Turma: 166  

Horário   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira  

13:15  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Gramática   
 Sílaba Tônica   

  

Após assistir às videoaulas  
“Sílaba Tônica – parte 1 e 2” e  
“Monossílabas Tônica e 
Átonas”, responder com atenção 
as páginas 61 a 65.   
Se houver necessidade ou 
dúvidas, assistir aos vídeos 
novamente.   
  
Obs.: Caso haja dúvidas sobre o 
assunto ou alguma questão 
específica, favor anotar e 
encaminhar para Mural da 
Turma ou para meu e-mail.  
  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Ver gabarito/autocorreção – 

Exercícos – páginas 216, 217, 

219 e 220.  

  

  

  

Matemática  
  

Google Sala de aula.  
Acompanhar videoaula – Divisão de 

número decimal por número decimal.  

Google Sala de aula/Módulo FTD.  

  

Acompanhar videoaula – Divisão de 

número decimal por 10, por 100, por 

1000.  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  
Módulo 1 – Cap. 3   

  

Fazer a leitura e grifar as 
informações mais importantes 
(Págs. 91 e 92) sobre a 
linguagem e para quem são 
produzidos fanzines.  
  
Fazer a leitura do texto “O sol da 
história” (págs. 93) retirado do 
fanzine Ocupação Chico 
Science observando a 
linguagem utilizada no texto.  
  
Responder com atenção as 
questões 7 e 8 (Págs. 94).  

   
Obs.: Caso haja dúvidas, favor 
anotar e encaminhar para Mural 
da Turma ou para meu e-mail.   

  

Geografia  
  

  

  

  

  

FERIADO  



  

14:05  

  

  

  

Matemática  
  

  

Ciências  
  

  

Educação Religiosa  
  

  

Matemática  
  

  

Língua Portuguesa  

   

 



  Google Sala de aula.  
Acompanhar Aula Online – 
Números decimais.  

  

Responder – Lista de Exercícios 

sobre Números Decimais.  

Capítulo 3 – Conhecer o planeta 
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades 
que estão postadas na 
plataforma Google Sala de  
Aula.  
  
Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o 
objetivo de adquirir novos 
conhecimentos sobre a 
estrutura da Terra.  

   
Observação: a data, horário da 
aula e o link para acesso serão 
postados na plataforma.   
  

  

UNIDADE 4 – TEMA: NATUREZA   

  

  

✔ Introdução ao tema geral.  
  

✔ A Bíblia conta assim.   
  
Pense nisso.  

  
Observe e reflita sobre as imagens da 
p.56 a 57 e escreva no “Mural da  
Turma”, plataforma classroom sua 
resposta as seguintes questões:  
  
Observe as imagens da p. 56 e 
descreva cada uma delas.  
  
O menino da imagem acima plantou 
uma árvore. Em sua opinião, esse 
tipo de ação ajuda a preservar o meio 
ambiente? Por quê?  
  
Você conhece alguma organização 
não governamental que se dedica à 
proteção ambiental?  
  
Alinhado a essas perguntas leia com 
atenção o texto “Uma nova chance 
para a humanidade” p. 58 a 61. 
Sublinhe no próprio texto as ideias 
centrais.  
  
Faça uma redação a partir do 
seguinte questionamento: Estamos 
cuidando verdadeiramente do meio  
ambiente? (mínimo 10 linhas)  
  
Poste sua redação no mural da turma, 
plataforma classroom.  

Módulo FTD.  
Responder – Pratique – páginas 

224 e 225.  

  

  

FERIADO  



  

Verifique no “Mural da Turma” 

plataforma classroom se há alguma 

atividade extra.  



 

     

   

  

14:55  

  

  

  

  

  

  

  

  

Artes  
  
CAPÍTULO 2 
ARTE MODERNA.  
Seção Pratique: atividade 11 
pág. 25  
Seção Amplie: atividade 7 pág. 
30  
  

  

  

  

Matemática  

   

Google Sala de aula/Módulo 

FTD.  
Acompanhar videoaula – 

Divisão de números decimais 

por um número natural. 
Responder – páginas 221, 222 

e 223.  

  

  

Ciências  
  

Capítulo 3 – Conhecer o planeta  
Terra  por dentro.   
  

Dar continuidade as atividades que 
estão postadas na plataforma Google 
Sala de Aula.  
  
Participar da live na plataforma 
Google Sala de Aula. Com o objetivo 
de adquirir novos conhecimentos 
sobre a estrutura da Terra.  

   
Observação: a data, horário da aula e 
o link para acesso serão postados na 
plataforma.   
  

  

História  
  
Módulo  01: 
 Capítulo  03: 
Origens do ser humano.  
*Evolução  e 
 primeiras tecnologias.  
*Nomadismo  como 
sobrevivência.  
  
Acessar  videoaula 

 na plataforma Google 

Classroom. Ler, grifar e refletir 

sobre tudo que você considerou 

relevante para sua 

aprendizagem.  Realizar as 

atividades do livro páginas 448 

e 449.  

  

Ciências  
   

  

FERIADO  



16:10  
  

  

  

  

  

  

Educação Física   
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas 

do atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o 
arquivo dessa forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva 
um resumo do vídeo sobre a 
divisão das provas do atletismo.  

  

  

Língua Portuguesa  
  

Gênero Fanzine  
Live – Google Classroom.  
Aula:  - Gênero Fanzine: 

momento para tirar dúvidas das 
questões das páginas 131.  

  

  

Educação Física  
  

Esporte de Marca  
Atletismo (divisão das provas do 

atletismo).  
  

Assistir o vídeo através do link  
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY   

  
Crie um arquivo no Google 
Documentos e renomeie o arquivo 
dessa  forma:  
Turma_Nomedoaluno_Título   

  
No corpo do documento escreva um 
resumo do vídeo sobre a divisão das 
provas do atletismo.  

  

  

Língua Inglesa  

  

No livro “Team Up 1”, fazer os 

exercícios de revisão na sessão 

“Check your Progress, páginas 

24 e 25.  

  

Filosofia  
  

  

  

FERIADO  

 Envie o arquivo através do 
Google Documentos dentro do 
Google Classroom.  
  

 Envie o arquivo através do Google 
Documentos dentro do Google  
Classroom.  
  

  

https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY


17:00  
  

  

  

  

  

  

  

  

Geografia  
  

C2. O estudo das escalas e da 

cartografia mundial.  
Acompanhar as videoaulas de 
correção das atividades das 
páginas 497 e 500.  
  
Ler com atenção os textos das 
páginas 501 a 509.  
(Tema:  Tecnologias 
 na confecção de 
mapas).  
  

Responder as atividades das 
páginas 501, 503, 504, 505, 508 
e 510.  
  
Videoaulas de apoio:  
  
https://centrodemidias.am.gov.b 
r/aulas/as-novas-tecnologiasde-
representacao-cartografica  
  

  

Língua Portuguesa  

.  
Gênero Fanzine  

Correção das atividades  
  
Assistir à videoaula da correção 
das atividades:  
  
Módulo 1: página 131   
  
Gramática: página 71 (q. 3) e  
73 (q. 9)  
  
As atividades corrigidas 
estarão disponíveis na 
plataforma Google Sala de Aula  
(em pdf)   
  
Obs.: Caso haja dúvidas, favor 

anotar e encaminhar para 

Mural da Turma ou para meu 

email.   

  

  

  

História  
  

Módulo 01: Capítulo 03: Origens do 
ser humano.  
*Constantes  descobertas 
arqueológicas.  
*Diversidade dos hominídeos.  
  
*Encontros entre diferentes espécies 
do gênero Homo.  
  
Acessar videoaula na plataforma 
Google Classroom.  
Ler, grifar e refletir sobre tudo que 
você considerou relevante para sua 
aprendizagem.   
Realizar as atividades do livro página 

445.  

  

Educação Religiosa  
  

Fazendo Descobertas  
  

  
Crescer com valores  
  
Leia com atenção o texto 
anterior aos enunciados e 
depois responda de maneira 
coerente e profunda os 
exercícios p. 62 a 65.    
  

Para as atividades realizadas no 
livro farei a autocorreção 
através de vídeo gravado ou em 
tempo real.  
Estarei sempre tirando dúvidas 

no chat “Mural da Turma” na 

plataforma Classroom seguindo 

os horários da aula presencial.  

  

Língua Inglesa  
  

  

  

  

  

  

FERIADO  

  

https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/as-novas-tecnologias-de-representacao-cartografica
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