
 

 

                                                             CRONOGRAMA SEMANAL 
                                                            PERÍODO DE 08/06 à 13/06/2020 

 
                                       NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 141 

 

 

HORÁRIO/ 
TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 
LETIVO 

 
1º Tempo 

7h30min 
8h20min 

Xadrez/Lab. Ciências L. Portuguesa L. Portuguesa Biblioteca Infantil L. Portuguesa  

Assistir a gravação do 
passo a passo para a 
criação da conta na 
plataforma 
lichess.org. (Para os 
alunos que ainda não 
criaram a conta). 
O link para registrar a 
conta estará 
disponível no Google 
Class no tópico 
xadrez e no mural. 
Após a criação da 
conta, enviar ao 
professor o nome de 
usuário da conta 
criada em 
comentários no 
Google Class. 

AULA ONLINE- 

LAB. CIÊNCIAS  

Atividade prática: 
Cultivando Fungos e 
Bactérias 
Pag. 169 do livro 
integrado 2° Módulo. 

Autocorreção das 
Folhas VI e VII - 
Gramática 
 
 

Módulo 2 – Capítulo 4 
– Atividade no livro 
páginas 16 e 17. 

 
FERIADO 

      AULA ONLINE 
    
Módulo 2 – Capítulo 4 – 
Leitura do texto : Meu 
pai – atividade no livro 
página 21. 
 
 

Quis – Formulário 
Obs: O mesmo será 
disponibilizado na 
plataforma Google 
Classroom. 
 

 



 

 

Materiais 
necessários: 
 -Copos descartáveis 
ou (pote de margarina 
vazia); 
-Gelatina incolor; 
-Caldo de carne (ou 
frango); 
-Copo com água 
quente;  
-Cotonetes; 
- Fatias de pão de 
forma; 
Caneta permanente 
(se possível). 
Plástico filme. 
 
Observando o 
experimento 
Uma semana após a 
realização do 
experimento, você 
deverá registrar no 
caderno de ciências o 
que você observou.  

2º Tempo 
8h20min 
9h10min 

 

L. Inglesa História Matemática L. Portuguesa Matemática  

Vídeo aula – 
Correção da página 
35 e do exercício que 
foi para fazer no 
caderno. 

Módulo 2 
Para iniciar os 
estudos deste 
capítulo leia “Faz 
Muito Tempo” de 
Ruth Rocha;  
 
https://www.portalsao
francisco.com.br/liter

O que posso medir – 
Atividade 
Complementares - 
Módulo 2- páginas 41, 
42 e 43  
 
 

 
FERIADO 

O que posso medir – 
Atividade 
Complementares - 
Módulo 2- páginas 44, 
45 e 46. 

 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/literatura-infantil/faz-muito-tempo
https://www.portalsaofrancisco.com.br/literatura-infantil/faz-muito-tempo


 

 

atura-infantil/faz-
muito-tempo 
Ler os textos 
referentes As 
Grandes viagens: 
Págs. 206 a 209. 
Acessar o QR-code 
da pág. 209 
 
Realizar a atividade 
da página 209. 
 

3º Tempo 
9h335min 
10h25min 

Ed. Física Matemática L. Inglesa/Regência Matemática Ed. Física  

AULA ONLINE 

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

AULA ONLINE 

O que posso medir - 
Atividades 
Complementares – 
Módulo 2 - páginas 
38, 39 e 40. 

AULA ONLINE 

Hop up 
Unit 4 – Let’s make 
cupcakes! Exercício 
nas páginas 36 and 
37. 
 
 
 
 

 
FERIADO 

Assistir ao vídeo 
postado na plataforma 
e realizar as atividades 
propostas de acordo 
com as orientações do 
professor.  
Material utilizado: fita 
crepe ou giz. 
 

 

4º Tempo 
10h25min 
11h15min 

Matemática Geografia Ciências Geografia Arte  

Autocorreção da folha 
– Medida de 
capacidade. 
 
Atividade na folha – 
Cruzadinha das 4  
Operações. 
 

AULA ONLINE 
 
Módulo 2/Capítulo 5- 
A organização do 
território brasileiro. 
Realizar as leituras 
das páginas 246 à 
248 e realizar 
atividade da 249. 

AULA ONLINE 

Caderno de 
atividades 
complementares 02 
CAP. 04: Com ajuda 
do microscópio/Fer- 
mentação páginas 
b68 e 71. 
 

 
FERIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5. 
Fazer a leitura do texto 
Atrás das cortinas e a 
Biografia de Monteiro 
Lobato, nas páginas 90 
a 95. 
 
Refletir sobre as 
perguntas da página 91 

 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/literatura-infantil/faz-muito-tempo
https://www.portalsaofrancisco.com.br/literatura-infantil/faz-muito-tempo


 

 

Sugestão de link: A 
formação do território 
brasileiro 
https://www.youtube.
com/watch?v=zgNAD
u_Nprw 
 
Regiões do Brasil 
https://www.youtube.
com/watch?v=jH_oV
NSuJn0 
Módulo 2/Capítulo 5- 
A organização do 
território brasileiro. 
Realizar as leituras 
das páginas 250 e 
251 e realizar 
questões 1 e 2 da 
página 251. 
Sugestão de link: A 
evolução do território 
brasileirohttps://www.
youtube.com/watch?v
=6JugVFF3SM0 
 
Módulo 2/Capítulo 5- 
A organização do 
território brasileiro. 
Realizar as leituras 
das páginas 250 e 
251 e realizar 
questões 1 e 2 da 
página 251. 

Obs: Em caso de 
dúvidas solicite uma 
nova explicação na 
aula online. 

 
 
 
 
 
 

 

e fazer a atividade da 
página 94.  
 
Para enriquecer o  
conhecimento sobre 
Monteiro Lobato, 
acesse o link 
https://www.youtube.co
m/watch?v=LHcOKWi
ZFvU e assista o vídeo. 
 
Agora, chame o papai e 
a mamãe para assistir 
um pouquinho de um 
dos episódios de “O 
Sítio do Pica Pau 
Amarelo”, a obra 
infantil mais famosa de 
Monteiro Lobato. Com 
certeza eles vão 
recordar momentos 
muito gostosos! 
Acesse o link 
https://www.youtube.co
m/watch?v=vwSjVo5vo
-s  
 
 
   Lab. Informática 
Adição e Subtração. 
Na pasta Informática 
on line class – Google 
Classroom. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zgNADu_Nprw
https://www.youtube.com/watch?v=zgNADu_Nprw
https://www.youtube.com/watch?v=zgNADu_Nprw
https://www.youtube.com/watch?v=jH_oVNSuJn0
https://www.youtube.com/watch?v=jH_oVNSuJn0
https://www.youtube.com/watch?v=jH_oVNSuJn0
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0
https://www.youtube.com/watch?v=LHcOKWiZFvU
https://www.youtube.com/watch?v=LHcOKWiZFvU
https://www.youtube.com/watch?v=LHcOKWiZFvU
https://www.youtube.com/watch?v=vwSjVo5vo-s
https://www.youtube.com/watch?v=vwSjVo5vo-s
https://www.youtube.com/watch?v=vwSjVo5vo-s


 

 

Sugestão de link: A 
evolução do território 
brasileiro 
https://www.youtube.
com/watch?v=6JugV
FF3SM0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrar nos links e 
através dos jogos 
educativos e vídeo 
aprender as operações 
de adição e subtração. 
https://www.nossoclubi
nho.com.br/jogo-de-
matematica-soma-
subtraca/ 
https://www.smartkids.
com.br/jogos-
educativos/jogo-da-
adicao 
https://www.smartkids.
com.br/jogos-
educativos/matematica
-jogo-da-subtracao 
https://www.youtube.co
m/watch?v=2zY8NkOj
usE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=rljiBbTOFv
c 
 

5º Tempo 
11h15min 
12h05min 

L. Portuguesa Ciências Ensino Religioso Lab. Informática História  

Módulo 2  - Capítulo 4 
-  Testemunhas dos 
fatos – Leitura do 
texto – A espada – 
realizar atividade no 
livro páginas 12 e 13 
 
Acessar QR Coute 
das páginas 12 e 13  
do livro . 

Autocorreção 
Capítulos 3 (Mod. O1 
e Caderno de 
atividades) - 
Brincando na 
cozinha. 
Slide em anexo na 
plataforma Google 
Classroom. 
 

Tema: Coragem – 
Nesta atividade 
iremos trabalhar em 
defesa de quem não 
tem voz, temos que 
ter coragem! 
 
Livro de Ens. 
Religioso p. 52 e 53. 

 
FERIADO 

Módulo 2 
Ler os textos referentes 
As Grandes viagens: 
Págs. 210 e 211. 
Realizar a atividade da 
página 211. 
 
https://links.ftd.com.br/r
edirect/indexLi/u95zkb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-adicao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-adicao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-adicao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-adicao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-subtracao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-subtracao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-subtracao
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-subtracao
https://www.youtube.com/watch?v=2zY8NkOjusE
https://www.youtube.com/watch?v=2zY8NkOjusE
https://www.youtube.com/watch?v=2zY8NkOjusE
https://www.youtube.com/watch?v=rljiBbTOFvc
https://www.youtube.com/watch?v=rljiBbTOFvc
https://www.youtube.com/watch?v=rljiBbTOFvc
https://links.ftd.com.br/redirect/indexLi/u95zkb
https://links.ftd.com.br/redirect/indexLi/u95zkb


 

 

 
 

Lembre-se que suas 
resposta não 
precisam estar 
exatamente como o 
livro, mas as mesma 
devem ter o mesmo 
sentido, coerência. 
 

Crescer com valores: 
Coragem; 
Cristão na História: 
Bíblia imprensa; 
Missão e compaixão: 
Coragem – Defesa; 
Momento de 
interioridade: 
Autoconhecimento. 
 

 

 


