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                                       CRONOGRAMA DE ESTUDOS SEMANAL PARA ENSINO REMOTO 

TURMA: 31                         PROFESSOR (A): Mariani Martins Ziegler 

PERÍODO DE DURAÇÃO: 16/11 a 20/11/2020 

 

Dias da 

semana  

Descrição do estudo a ser desenvolvido 

 

Segunda-

feira      

 Ciências - As Rochas e o solo – As Rochas e o solo 

Leia o texto As rochas e o solo do livro de ciências da página 102 e responda em seu caderno a 

questão número um. Após leia o texto a formação do solo da página 103 e responda em seu caderno 

a questão de número 2 do livro de ciências. 

 

Terça-

feira 

 

Ciências – Animais Vertebrados Leia os textos das páginas 32,33 e 34 do livro de ciências. Os 

animais vertebrados possuem tronco e membros locomotores sua principal característica é ter ossos e 

coluna vertebral. 

Os animais vertebrados se dividem em: Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 

Agora faça um cartaz bem lindo sobre os animais vertebrados, escolha um exemplo de cada 

classificação. 

 

Quarta-

feira 

 

História e Geografia - Leia o texto: Espaço privado e espaço público da página 142 do livro de história 

e geografia, observe as imagens. Faça em seu caderno os exercícios 1 e 2 das páginas 142 e 143. 

Após leia os pequenos textinhos das páginas 150 e 151 sobre serviços públicos do livro de história e 

geografia e faça desenhos dos ligares onde há serviços públicos em nossa cidade, em seu caderno. 

 

Quinta-

feira 

 

Português – Gramática – Substantivos 

Leia e faça em seu caderno o exercício 1 da página 92 do livro, faça também os exercícios 2 

e 3 da página 93 do livro de português. 

Sexta-

feira 

 

Síntese avaliativa diagnóstica das atividades semanais.  
 
Esta atividade deve ser feita em uma folha separada, com letra do aluno, nome completo, data, turma 
e nome do professor. E deverá ser entregue na escola no dia 25/11, pelo turno da manhã, das 8:30 às 
12h, juntamente com os livros didáticos utilizados pelo (a) aluno (a), no decorrer do ano letivo. 
 
Olá! Como estão? Espero que bem. Hoje vou propor uma brincadeira para a família toda, ela se chama 

‘stop’  

Regras: 1ª. É preciso que cada participante tenha uma folha, um lápis ou uma caneta. 

2ª Vamos fazer uma tabela como a que está abaixo 
 

NOME CEP (CIDADE, 

ESTADO OU 

PÁIS) 

OBJETO ANIMAL 

VERTEBRADO 

ALIMENTO DA AGRICULTURA DO RS ELEMENTOS DE 

CIÊNCIAS 

 TOTAL DE PONTOS 

EX: LETRA A – 

AMANDA 10 

AMAPÁ 

10 

ANEL 

10 

ANTA 

10 

ARROZ 

10 

AR  

10 

60  

       

       

       



3ª. Sorteie uma letra do alfabeto 

4ª Preencha a tabela utilizando a letra sorteada e quem acabar primeiro diz ‘stop’ e os outros todos tem 

que parar. 

5ª. Contagem de pontos as palavras repetidas valem 5 pontos e as palavras únicas que ninguém fez 

igual valem 10 pontos, então contamos e colocamos a pontuação final no total de pontos ao lado. Você 

pode fazer quantas rodadas quiser, não pode repetir a letra.  

Atenção Senhores Pais ou Responsáveis quanto aos livros didáticos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo! Durante 
o ano letivo de 2020 vivemos uma situação completamente atípica, devido pandemia do novo coronavírus. Com isso, tivemos 
que nos adaptar a essa realidade e ao ensino remoto, onde foi de fundamental importância podermos contar com o uso dos 
nossos livros didáticos. Porém, está chegando a hora dos livros retornarem para a escola, a fim de que possamos organizá-los, 
para que nossos alunos possam utilizá-los novamente no ano seguinte, situação em que mais uma vez, certamente serão 
fundamentais. Para isso contamos com o apoio dos nossos alunos e responsáveis!  

 


