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LÍNGUA
PORTUGUESA

HORAS
AULAS NÃO
SÍNCRONAS
5H/A

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS (19.10 a 23.10)
CONTEÚDO
ATIVIDADE

Ortografia:

Vídeos:
Sobre o uso do C e Ç
-Acentuação de oxítonas https://www.youtub
e.com/watch?reload
-Uso do C ou Ç
=9&v=Ijsz7PusLhE&f
eature=youtu.be
Gênero: Carta Pessoal

Sobre o Gênero
Carta Pessoal
https://youtu.be/CS
UV4LdZyt4

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

Veja os vídeos:
.Uso do C ou Ç
https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=Ijsz7PusL
hE&feature=youtu.be
.Gênero Carta Pessoal
https://www.youtube.com/
watch?v=CSUV4LdZyt4&feat
ure=youtu.be

.Leitura e atividades
.No livro do Ápis de
escritas
Português (ou arquivos
impressos), leia e responda
as páginas 87 a 89, e 94 a 96.

MATEMÁTICA

4H/A

Medidas de
Comprimento
Medidas de Massa
Medidas de Capacidade

INTERDISCIPLINAR
CIÊNCIAS

2H/A

Ambiente e Seres Vivos

Vídeo: Metro, Quilo
e Litro

.Veja o vídeo sobre Medidas.
https://youtu.be/k47NwllnN
ow

https://youtu.be/k47
NwllnNow
No livro Ápis de Matemática
( ou arquivos impressos) ,
leia e responda as páginas de
178 a 181

.Vídeo
sobre “Bichinhos de
Jardim”
https://www.youtub
e.com/watch?v=Jcw
WecRaCRg
.Leitura e atividades
escritas

.Veja o Vídeo sobre
“Bichinhos de Jardim”
https://www.youtube.com/
watch?v=JcwWecRaCRg
(Anote os bichos que são
apresentados para fazer as
atividades das páginas 10 e
11 do livro.)
.No livro do Ápis de Ciências
Leia e faça o que é pedido
nas páginas 8 a 11.
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INTERDISCIPLINAR
HISTÓRIA

1H/A

.Formas de Lazer do .Vídeos sobre o
Passado e do Presente.
circo:

.Veja os vídeos sobre o
circo:

.Circo

https://youtu.be/_Tltvfzu2m
s
e
https://youtu.be/YOHCWSad
Px0

-História do Circo:
https://youtu.be/_Tl
tvfzu2ms
- Cirque Du Soleil
https://youtu.be/YO
HCWSadPx0
.Leitura e exercícios
escritos

INTERDISCIPLINAR
GEOGRAFIA

EDUKATU

1H/A

3H/A

Problemas ambientais:
. O Lixo
.Poluição do ar

Alimentação Saudável

.No livro Ápis de História
páginas 136 e 137(ou nos
arquivos impressos).
Leia e responda o que se
pede.

.Vídeo : Acúmulo de
lixo nas cidades
https://www.youtub
e.com/watch?v=Vx6t
xU4NiyE

. Veja o vídeos sobre
acúmulo de lixo nas cidades:

.Leitura e atividades
escritas

No livro Ápis de Geografia
páginas 136 e 137(ou nos
arquivos impressos).
Leia e responda o que se
pede.

. Atividades
propostas no site do
Edukatu

Acesse o site do Edukatu :
https:// edukatu.org.br/
e faça o login.
. Em seguida vá para:
Circuitos e para “Comer,
dividir e brincar.”
.Depois para Fund 1. Fase 1.
.Entre no Post de Pesquisa:
“ O que tem no seu alimento?
.Faça o que é pedido.
.Quando
terminar
não
esqueça de CONFIRMAR para
enviar sua atividade.

https://www.youtube.com/
watch?v=Vx6txU4NiyE

