
 

 

CRONOGRAMA FAMILIAR 

PERÍODO DE 01/06 A 05/06/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 145B 
 

HORÁRIO/ 

TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

 
1º Tempo 
07h30min 

Até 
08h20min 

Líng. portuguesa L. Inglesa  Líng. Port. L. Inglesa Geo Líng. Port. 

Atividade na folha – 
Gramática VI  
 
 

Watch the video 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MbtmucV-

U2c    

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=amIalU3Sh

qc 

 

Systemic activity 

(verificar o google 

classroom- pasta de 

Inglês) 

Atividade na folha I –
Produção de Texto – 
Histórias em 
Quadrinhos. 
Obs.: Aluno deverá 
realizar no caderno de 
Língua Portuguesa  
 

Assistir aos vídeos  

https://www.youtube.c

om/watch?v=aKLmQd

tzDNM 

https://www.youtube.c

om/watch?v=uW9q03

dpTRc 

+ 

Atividade no caderno 

(ou imprimir como 

preferir o 

responsável) 

 

Atividade na folha – 
Gramática VII 
 
 

2º Tempo 
08h20min 

Até 
09h10min 

Matemática L. Inglesa Arts Matemática L. Inglesa Ciências 

 Autocorreção das folhas 
– O quilograma e o 
grama. 
 

 

ONLINE CLASS 

Assistir ao vídeo 

https://www.youtube.co

m/watch?v=V0lQ3ljjl40

+ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=USo_vH1J

 AULA AO VIVO  
 
A tonelada e o grama – 
Atividade no livro 
páginas 89 e 90. Módulo 
2  
 
 

ONLINE CLASS 

Elaborar um 

“brainstorm” de como 

combater o corona 

vírus (folha de ofício) 

 

AULA AO VIVO 
Autocorreção Cap. O2 
Transformando as 
coisas.   
Caderno 
complementar 01 
páginas 72 à 76. 
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z7E 

 

Talk to the students 

about the Environment 

 

Vídeo aula: 
Explicação e correção 
da atividade em folha 
(Interdisciplinar 
matemática e 
ciências) enviada 
durante o período de 
18 a 22.05.  
 
Slide em anexo na 
plataforma Google 
Classroom. 
Lembre-se que suas 
resposta não 
precisam estar 
exatamente como o 
livro, mas as mesma 
devem ter o mesmo 
sentido, coerência. 
 
Caderno de 
atividades 
complementares 02 
CAP. 04: Com ajuda 
do 
microscópio/Fermenta
ção  
p.66 e 67. 

Obs: Em caso de 
dúvidas solicite uma 
nova explicação na 

aula online. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=USo_vH1Jz7E


3º Tempo 
09h35min 

Até 
10h25min 

L. Inglesa- Mat Educ. física L. Inglesa Educ. física Ens. religioso/Artes 

ONLINE CLASS 

Money: Explicação do 

conteúdo (slides) + 

explicar a atividade  

 

 Realizar a atividade 
proposta postada na 
pasta de Educação 
Física do Google 
Classroom.  
 

 

ONLINE CLASS 

Atividade (vamos fazer 

as camadas do solo com 

bolachas, m&m’s, 

minhocas de fini, oreos?) 

 

AULA AO VIVO 
Assistir ao vídeo 
postado na plataforma 
e realizar as 
atividades propostas 
de acordo com as 
orientações do 
professor.  
 
Material utilizado: 1 
bola (de preferência a 
bola de meia) e 5 
obstáculos (pode ser 
garrafa pet ou sapato) 
 
 

 

Tema: De coração 
aberto. 
 
AMIGO SECRETO 
(Instruções anexadas 
no campo de 
atividades/Ensino 
Religioso)  
 
Quando chegar o dia 
da entrega das 
mensagens, elas 
deverão ser 
declamadas, ou seja, 
cada um deverá 
“abrir” o presente que 
dará ao familiar 
sorteado, mostrando 
o áudio, vídeo ou 
lendo a mensagem 
escrita no papel 
decorado. Assim, 
você demostrará todo 
seu carinho e sua 
amizade por essa 
pessoa. 
 
ATIVIDADE 
SUGERIDA NO 
LIVRO DE EN. 
RELIGIOSO DA 
FAMíLIA P.13 



 
Obs: Podemos incluir 
na brincadeira 
pessoas que não 
estejam na mesma 
casa que você e 
através da internet 
poderá enviar sua 
mensagem/presente. 
 
 
 
Artes 
Autocorreção e 
Revisão. 
 
Livro – Módulo 1 - 
Capítulo 1, 2 e 3:  
Estilo de vida e de 
arte,  
Criar formas, esculpir; 
Ritmo e Melodia. 
 
Livro – Módulo 2 - 
Capítulo 4:  
Nos Palcos e na vida: 
O corpo fala. 
 
 
 
 
 
 



 

 
4º Tempo 
10h25min 

Até 
11h15min 

História Matemática L. Inglesa- Ciências Líng. Portuguesa 
 

L. Inglesa Hist 

      AULA AO VIVO 
Autocorreção e Revisão 
do Capítulo 4: 
Descobrindo os mares. 
Realizar as atividades 
Caderno Complementar 
2, págs. 84 à 87 e 
atualização das correções 
pendentes. 
 
 

AULA AO VIVO  
 
O Grama e o miligrama 
– Atividade no livro 
páginas 87 e 88. 
Módulo 2 
 

Soil Layers (review) 

Power point video (check 

google classroom) +   

https://www.youtube.com

/watch?v=YbvpXPE0wp

w 

 

Como combater o 
corona vírus? 
https://www.youtube.com
/watch?v=x7KKkElpyKQ 

AULA AO VIVO  
 
Slide - Power Point - 
Autocorreção do 
caderno 
complementar – 
páginas 32 a 35 - 
Módulo 1 
 

ONLINE CLASS 
Check out (last 
activities) 

5º Tempo          Geografia Líng. Portuguesa L. Inglesa Matemática L. Inglesa 

https://www.youtube.com/watch?v=YbvpXPE0wpw
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11h15min 
Até 

12h05min 

 
Revisão e autocorreção 
“Atividades 
complementares” 
Módulo 2- Capítulo 4 – O 
Brasil no mundo. 
Páginas 96 à 101.  
Sugestão de links: 
 
Américas 
https://www.youtube.com/
watch?v=FAsywXpCD0M 
 
Curiosidades sobre a 
América do Norte 
https://www.youtube.com/
watch?v=_0JZV889gZw 
 
América Central países e 
capitais 
https://www.youtube.com/
watch?v=OYZttjnuKqA 
 
América do Sul 
https://www.youtube.com/
watch?v=HhpxSwj3n90 
 
 
 

 AULA AO VIVO  
 
Slide - Power Point - 
Autocorreção do 
caderno complementar 
– páginas 28 a 31- 
Módulo 1  
 
 

 
Make posters and write 
how we can protect the 
Environment? (materials: 
white paper, colored 
markers, colored pencils, 
pencil, eraser) 

  
 
 
Medida de 
capacidade- Vídeo 
aula -Atividade na 
folha.(Essa atividade 
poderá ser realizada 
no caderno). 
     
 Estimando massas - 
Atividade no livro 
páginas 91, 92 e 93.  
Assistam o vídeo 
abaixo sobre O metro. 
O Quilo e o litro. 
https://youtu.be/k47N
wllnNow 
 

Watch the vídeo 

(Math) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=2qqWcjB

XHS8 + atividade na 

folha (impressão 

opcional) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAsywXpCD0M
https://www.youtube.com/watch?v=FAsywXpCD0M
https://www.youtube.com/watch?v=_0JZV889gZw
https://www.youtube.com/watch?v=_0JZV889gZw
https://www.youtube.com/watch?v=OYZttjnuKqA
https://www.youtube.com/watch?v=OYZttjnuKqA
https://www.youtube.com/watch?v=HhpxSwj3n90
https://www.youtube.com/watch?v=HhpxSwj3n90
https://youtu.be/k47NwllnNow
https://youtu.be/k47NwllnNow
https://www.youtube.com/watch?v=2qqWcjBXHS8
https://www.youtube.com/watch?v=2qqWcjBXHS8
https://www.youtube.com/watch?v=2qqWcjBXHS8

