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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS
14/09 a 17/09/2020.
CONTEÚDO
ATIVIDADE

LÍNGUA
PORTUGUESA

HORAS
AULAS
NÃO
SÍNCRONAS
5H/A
.Gêneros:
-História em
quadrinhos
-Relatos
-Reportagens
-Notícias
-Receitas

.Leitura de História em
Quadrinhos
.Leitura de Notícias e receita
.Exercícios escritos

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

. No arquivo “História em
Quadrinhos “ relembre a
história vista em aulas
anteriores.
. No livro Ápis de Português
(ou arquivos impressos)
responda as páginas 74 e
75, e depois leia e responda
as páginas 76 e 77
. No arquivo Port leia e
responda o que se pede
nas páginas 35, 36 e 37.

MATEMÁTICA

4H/A

.Ordem
crescente
.Ordem
decrescente
.Dobro, triplo
.Metade
.SituaçõesProblema

.Vídeo explicativo sobre . No link abaixo veja o
“Ordem
crescente
e vídeo explicativo
decrescente”
sobre “Ordem crescente e
decrescente”
https://www.youtube.com/w
atch?v=QIghDIfJY44
https://www.youtube.com
/watch?v=QIghDIfJY44
.Exercícios escritos
.No arquivo Mat páginas
56,57, 60 e 61, leia e faça o
que se pede.

INTERDISCIPLINAR:
CIÊNCIAS

1H/A

.Revisão: A
Terra, Solos,
Mapa Mundi,
Continentes

. Leitura e revisão
.Exercícios escritos

.No livro Apis de Ciências
págs. 94e 95 (ou arquivos
impressos) leia a revisão e
responda as questões do
final da página 95.
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INTERDISCIPLINAR:
HISTÓRIA

2H/A

.Permanências
e Mudanças
nas diferentes
Formas de
Lazer

.Documentos impressos e
livro didático

. A Cidade e
seus espaços

https://www.youtube.com/w
atch?v=WZWcpEgJZAY

.Vídeo: Música: “ A Banda”
(Chico Buarque)

.Vídeo: “O Lazer na cidade do
Passado e do Presente”
https://youtu.be/ZkMop7dX
KJI

. Visualize o vídeo com a
Música : “ A Banda” de
Chico Buarque
https://www.youtube.com
/watch?v=WZWcpEgJZAY
. No livro Ápis de História (
ou páginas impressas) leia
e responda as páginas 128
e 129
.Veja o vídeo: Vídeo: “O
Lazer na cidade do Passado
e do Presente”
https://youtu.be/ZkMop7d
XKJI
.Escreva um pequeno texto
de como você e sua família
aproveitam os momentos
de lazer.

EDUKATU

3H/A

. Alimentação
Saudável
. Higiene

.Vídeos e atividades
propostas no site Edukatu.

.Acesse o site do Edukatu:
https://edukatu.org.br/
. Faça seu login
.Em seguida
Circuitos

vá

para:

Comer, dividir e brincar
Fundamental 1 Fase 1
Post 02- Alimentação Boa
para você. Faça o que é
pedido.
Quando terminar não
esqueça de CONFIRMAR
para sua atividade ser
enviada.

