
 

 

 

 

 
CRONOGRAMA SEMANAL 

 
PERÍODO DE 08 A 13/06/2020  

 
NÍVEL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - TURMA: 151 

 

Tempos SEG 
(08/06) 

TER 
(09/06) 

QUA 
(10/06) 

QUI 
(11/06) 

SEX 
(12/06) 

Sábado Letivo 
(13.06) 

1º Tempo  

 
7h30min 

até 
8h20min 

L. Portuguesa Ciências Arte L. Portuguesa História L.Portuguesa/História 

 
AULA ONLINE 

 

Aula 58 
*Aula ao vivo através 
do google meet. 
-Aula explicativa - 
Revisando o assunto 
dos substantivos 
Primitivo, Composto e 
Derivados - 
(Autocorreção da folha 
de Interpretação de 
texto com gramática - 
Mágico de Oz). 
-Refletindo sobre a 
Linguagem - Módulo 2, 
capítulo 5, página 42. 
Fazer link com a 
Gramática - Palavras 
primitivas, compostas e 
derivadas. 
*Após a live, realizar a 
atividade no livro 

Módulo 2, capítulo 5, 
páginas 42 a 45 

AULA ONLINE 

Realizar a leitura e as 
atividades das p.186 e 

187 do livro módulo 2, 
capítulo 5. 

Link de vídeo do 
Youtube.  

Estará postado na aba 
de atividade Ciências. 

 

 

 
Assista aos slides. 
Leia os textos. 

Assista aos vídeos. 
Cap. 4 p. 74 a 77 
Uma dança oriental. p. 
74 
Vídeo: Buchaechum 
Festa junina (não tem 
no livro) 
Vídeo:  Festa Junina: 
sua origem. 

 

  
(Feriado) 

 

 
AULA ONLINE 

 
Capítulo 5 (módulo 2 
páginas 234 a 236) 
O Mundo Grego e a 
cidade de Atenas.  

 

 
Aula 61 

           QUIZ 

    Interdisciplinar -  
   Língua Portuguesa  
               E  
          História  
 

-Busque realizar a 

atividade com atenção! 

Lembre-se do que já 

estudamos, você pode 

se surpreender com o 

quanto tem crescido em 

conhecimento. 

 



 

*Continuar a leitura do 
paradidático “O Mágico 
de Oz” 

     2º Tempo 
 

8h20min 

até  
9h10min 

Geografia Matemática           Geografia L. Inglesa L. Inglesa  

 
-Leitura das páginas 
284 e 285. 
-Responder a atividade 
da p. 285 (no próprio 
livro) 

 

Slide 13 - Autocorreção 

do Folheto 27 (Revisão 

de Conceituação e 

Expressão numérica  

 
-Leitura da página 288 
e realização da 
atividade da página 
289. 
-Fazer o mapa de 
aprendizagem da 
página 291. 

 
(Feriado) 

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

 

3º Tempo 
 

9h35min  
até 

10h25min 

Ciências História L. Portuguesa E. Religioso L. Portuguesa  

 
Slide de autocorreção da 
atividade sobre o meio 
ambiente. 
 
Realizar a atividade da 
p.185 do livro módulo 2, 
capítulo 5. 

 
*Pesquise e registre no 
caderno de História os 
12 Deuses da Mitologia 
Grega Antiga.  
Faça o cabeçalho e liste 
o nome dos deuses 
gregos e descreva quem 
eles foram na Mitologia 
da Grécia Antiga.  
-Realize a leitura do “ 
Deuses Olímpicos”  
páginas 237 e 238 para 
responder o exercício no 
livro texto.  

 

 
Aula 59 

*Assistir a vídeoaula 
explicativa sobre 
Gênero do Substantivo: 
Substantivo Epiceno- 
Comum de Dois - 
Sobrecomum - 
Gramática Capítulo 16 
-Realizar a atividade na 

p. 127 a 130. 
- Conferir a 
autocorreção em 
vídeoaula da atividade 
citada na Gramática. 

 
(Feriado) 

 

 
AULA ONLINE 

 
Aula 60 

*Aula ao vivo através 
do google meet. 

*Aula explicativa 
sobre o Capítulo 16 da 
Gramática- Gênero do 
Substantivo: 
Substantivo Epiceno- 
Comum de Dois - 
Sobrecomum - 

Gramática 
*Realizar a 
continuação da 
atividade na 
Gramática –Capítulo 
16, páginas 131 a 
134. 
-Após a live, realizar a 
conferência em 
vídeoaula com 

autocorreção da 
atividade citada. 
*Atenção! 

 



 

-Continuar a leitura do 
Paradidático “O Mágico 
de Oz”. 

 4º Tempo 
 
10h25min  

     até        
11h15min 

         Matemática       L. Portuguesa        Matemática Ciências Matemática  

          

AULA ONLINE 
 

-Módulo 2, páginas 142 
a 147 - Vamos 
multiplicar e 

dividir/Problemas de 
contagem 
(Possibilidades). 

Aula 58 

 
Conferir e rever em 
vídeoaula explicativa a 
autocorreção das  
páginas,42 a 45 do 
Módulo 2, capítulo 5. 

 
AULA ONLINE 

 
-Autocorreção correção 
do Folheto 28 - Revisão 
de Cálculo. 

-Slide 14 - Autocorreção 
do Folheto 28 (Revisão 
de cálculos. 

 
 (Feriado) 

 

 
Módulo 2, páginas 
148 e 149 - 
Calculando 
multiplicações. 

 

 
 
 

 

5º 
Tempo  

 
11h15min 

até  
12h05min 

Matemática Geografia EF História EF --//-- 

 

Slide 12 - Autocorreção 

do Folheto 26 

 
AULA ONLINE 

 
-Leitura das páginas 
286 e 287. 
-Responder a atividade 
da p. 287 (no próprio 
livro) 

 
AULA ONLINE 

 
Aula 23:  
 
*Assistir ao vídeo 
postado na 
plataforma e realizar 
as atividades 
propostas de acordo 
com as orientações do 

professor Ronald. 
-Material utilizado: 1 
balão e de 4 a 6 copos 
plásticos. 

 
 (Feriado) 

 

 

Aula 24:  
 
*Assistir ao vídeo 
postado na 
plataforma e realizar 
as atividades 
propostas de acordo 
com as orientações 
do professor Ronald. 

Material utilizado: 1 
balão e de 4 a 6 
copos plásticos. 

 

 


