
 

  

 

 

CRONOGRAMA SEMANAL 
PERÍODO DE 01 A 05/06/2020 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 152 
 

HORÁRIO/ 
TEMPO 

SEG TER QUA QUI SEX 

 

1º Tempo 

Ciências Matemática L. Portuguesa  Ciências L. Portuguesa  

Slide de autocorreção da 
atividade no caderno de 
Ciências. 

Conteúdo para ser copiado 
no caderno de Ciências. 

Folheto 25 - 
Autocorreção “Rachando a 
cuca”. 

Folheto 26 - Revisão de 
Problemas (As respostas 
poderão ser feitas no 
caderno de Matemática 
com cabeçalho e título 
“Respostas do Folheto 
26”). 

Aula 53 

*Fazer revisão dos 
Substantivos: Comum - 
Próprio - Simples - 
Composto - Primitivo - 
Derivado e Coletivo em 
vídeoaula, referentes aos 
Capítulos: 14 e 15 da 
Gramática. 

-Realizar atividade de 
revisão em folha de 
Interpretação de Texto 
com Gramática, sobre os 
conteúdos citados na 
verificação da aula sobre 
as classes gramaticais - 
Substantivos e Artigos. 

*Obs: Na impossibilidade 
de imprimir a folha, 
coloque a resposta em seu 

caderno. Lembrar fazer o 

cabeçalho e registrar: 
Praticando Língua 

 
AULA ONLINE 

 
Vídeo explicativo da p.184 
do livro módulo 2. 
 
Folha com atividade sobre 
o meio ambiente. 

AULA ONLINE 

Aula 55 - *Aula ao vivo 
através do google meet, 
com orientações, 
explicações e correção 
da atividade. 

*Realizar a leitura e 
discussão do Módulo 2, 
Capítulo 5, página 41 -    
“Pelas lentes da 
Geografia” - Gráficos e 
tabelas em jornais e 
revistas. 

-Copiar as três 
perguntas dos quesitos:  
a, b e c, no caderno de 
Língua Portuguesa e 
responder. 

-Lembrar de escrever o 

cabeçalho e registrar: 
Praticando Língua 

Portuguesa - (Aula 55) 



 

Portuguesa - Folha (Aula 
53) 

2º Tempo L. Portuguesa Ciências História L. Portuguesa  História 

AULA ONLINE 

Aula 52 - -Leitura de 
Microconto, escritos pelos 
alunos no Caderno 

Complementar Módulo 2 
Capítulo 4, páginas 11 e 12 - 
Produção textual. 

*Realizar autocorreção em 
vídeoaula - Folha de 
Interpretação de Texto com 
Gramática - A vida de João 
Batista de La Salle. 

*Ler o Paradidático “O 
Mágico de Oz”. 

Leitura do livro módulo 2, 
capítulo 5 - A água é 
fundamental à vida p. 182 
a 184. 

       
Responder os exercícios 
sobre a Grécia Antiga no 

caderno de Atividades 
Complementares (módulo 

2 páginas 80 e 81) 

questão 02 e 03..  
  

Fazer o cabeçalho no 
caderno de História e 

copiar a seguinte questão:  
 

Demonstre através de 
desenho uma Acrópole 
Grega, e escreva o que 

cada Pólis apresenta em 
sua formação.                         

Não esqueça de desenhar 
os tipos de cultivos 

presentes ao redor da 
cidade. 

 

Aula 54 

*Fazer autocorreção em 
vídeoaula sobre atividade 
do vídeo - “O Pequeno 

Príncipe” 

-Realizar leitura do 
paradidático “O Mágico 
de Oz” 

Autocorreções dos 
exercícios no caderno de 
Atividades 
Complementares 
páginas 80 a 83. 

3º Tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geografia L. Inglesa            Matemática L. Inglesa          Matemática 

Leitura das páginas 278, 
279, 280 e 281. 

Responder no caderno a 

atividade da p. 281. 

 

Atividade de caderno. 

 
Folheto 27 - Revisão de 
Conceituação e Expressão 
numérica (As respostas 
poderão ser feitas no 
caderno de Matemática 

com cabeçalho e título 
“Respostas do Folheto 
27”). 

AULA ONLINE 

Hop up 

         
AULA ONLINE 

 
 
Ditado de numerais 
 
Folheto 28 - Revisão de 
Cálculos (As respostas 
poderão ser feitas no 



 

  

Não esqueça do cabeçalho e 
da organização. 

 

Correção das páginas 33, 
34 e da atividade de 

caderno. 

Tarefa na página 35. 

Horário e data das lives: 

152- 04/06 – 09:30 

caderno de Matemática 
com cabeçalho e título 
“Respostas do Folheto 

28”). 

 
 
 
 
 
 
 

 
4º Tempo 

 

E. Religioso História Geografia Matemática L. Portuguesa  

AULA ONLINE 

Tema: Confiança. (folha) 
Leitura do texto e realização 

da atividade. 

 

        
AULA ONLINE 

 
 Construir o Mapa de 
Aprendizagem no caderno 
de História sobre a Grécia 
Antiga. 
 
Releiam páginas 228 a 
232 no livro módulo 2 
para ajudar no 
mapeamento. 

AULA ONLINE 

Aula ao vivo para 

conferência das 

atividades realizadas e 
correções feitas nos 

módulos e cadernos de 

atividades 

complementares. 

Verifique e atualize 
suas atividades 

realizadas ao longo do 

trimestre. 

 

 
 
Slide 10 - Autocorreção do 
Folheto 23 (Revisão de 
sólidos geométricos). 
 
Slide 11 - Autocorreção do 
Folheto 24 (Revisão de 
Problemas e 
Conceituação). 

Aula 56 

-Realizar atividade de 
revisão em folha de 
Interpretação de Texto 
com Gramática, sobre os 
conteúdos aplicados na 
Gramática - Capítulos de 
1 a 11. 

*Obs: Na impossibilidade 
de imprimir a folha, 
coloque a resposta em 
seu caderno. Lembrar de 
fazer o cabeçalho e 
registrar: Praticando 
Língua Portuguesa - 
Folha (Aula 56) 

*Ler o Paradidático “O 
Mágico de Oz”. 

5º Tempo Arte Matemática EF Geografia EF 



 

 Assista ao slide explicativo. 

Leia os textos. 

Assista aos vídeos. 

 Cap. 4 

Vamos dançar? p. 68 e 71 

Vídeos: 

Berioska, Kalinka, Troika 

 Um ritmo latino. p. 72 e 73 

Vídeo: Tango 

        AULA ONLINE 
 
Explicação e autocorreção 

do Folheto 26 
(Probleminhas) 

AULA ONLINE 
 
Aula 22:  Realizar a 

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

 Leitura das páginas 282 e 
283. 

Responder no caderno a 

atividade da p. 283. 

 Não esqueça do 
cabeçalho e da 
organização. 

 

 Aula 23: 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) 

 

 


