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LÍNGUA
PORTUGUESA

HORAS
AULAS
NÃO
SÍNCRONAS
5H/A

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS
21/09 a 25/09/2020.
CONTEÚDO
ATIVIDADE
.Gêneros:

Gênero:
História em
quadrinhos
Produção de
texto

. Criação de diálogos para
histórias em quadrinhos.
. Leitura
.Exercícios escritos

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

No livro Ápis de Português
(ou
nos
arquivos
impressos), leia e faça o
que é pedido das páginas
78 a 83.

Outras
linguagens
Onomatopéias
4H/A
MATEMÁTICA

Grandezas e
medidas:
comprimento,
massa e
capacidade

.Vídeos:

.Veja os seguintes vídeos:

Como medir as coisas

Como medir as coisas:

https://www.youtube.com/w
atch?v=QN42Tdh-Uxs

https://www.youtube.com
/watch?v=QN42Tdh-Uxs
O Metro, o Quilo e o Litro

O Metro, o Quilo e o Litro
https://www.youtube.com/w
atch?v=k47NwllnNow
. Leitura
.Exercícios escritos

INTERDISCIPLINAR:
CIÊNCIAS

1H/A

ODS

INTERDISCIPLINAR:
HISTÓRIA

1H/A

Mudanças e
Permanências
- O Lazer em
diferentes
épocas

https://www.youtube.com
/watch?v=k47NwllnNow

.No
livro
Ápis
de
Matemática
(ou
nos
arquivos impressos) leia e
faça o que é pedido das
páginas 168 a 173.

.Exercícios escritos propostos . No arquivo: “Higienização
pelos alunos do Projeto PET.
dos Alimentos” leia e faça o
que é pedido
.Observação e comparação
de fotos

. No livro Ápis de História
(ou arquivos impressos),
leia e faça o que é pedido
das páginas 130 a 132.
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INTERDISCIPLINAR:
GEOGRAFIA

2H/A

Alfabetização
Cartográfica
indireta

Vídeo: Música de Sá e
Guarabyra sobre a Barragem
de Sobradinho

Mudanças e
permanências
nas paisagens

https://www.youtube.com/w
atch?v=EUyaQfPexKo
Vídeo sobre
Usina de Sobradinho
https://www.youtube.com/w
atch?v=ceffJP59TEY
.Leitura
.Exercícios Escritos

EDUKATU

3H/A

Alimentação
Germes e
bactérias.

Leituras e atividades
propostas no site Edukatu

. Veja os seguintes vídeos:
Vídeo: Música de Sá e
Guarabyra sobre a
Barragem de Sobradinho
https://www.youtube.com
/watch?v=EUyaQfPexKo
Vídeo sobre
Usina de Sobradinho
https://www.youtube.com
/watch?v=ceffJP59TEY
. No livro Ápis de Geografia
( ou arquivos impressos),
leia e faça o que é pedido
das páginas 126 a 129.

Acesse o site do Edukatu:
https://edukatu.org.br/
e faça o login.
1-Vá para Circuitos
e depois para “Comer,
Dividir e Brincar”.
Em seguida para Fund 1Fase 1
Quadro “Multipla Escolha”
“Variando e Aprendendo”
Leia e faça o que é pedido
E clique em CONFIRMAR.
2- Vá para Circuitos
E depois para “Higiene na
Palma da Mão”.
Em seguida para Fund 1
Upload de Imagem
“Germes e Bactérias”
Leia e faça o que é pedido
E clique em CONFIRMAR.
OBS- Antes de fazer esta
tarefa você deve deixar a
foto do seu desenho salva
em um lugar fácil do seu
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computador. Para procurar
a foto você vai clicar em
“escolher
arquivo”.
Quando encontrar clique
em CONFIRMAR.

