
                                     
E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL “N Srª DO PERPÉTUO SOCORRO” 

Rua Castro Alves, 57 - Fone (055) 3025.5262 
 

                                       CRONOGRAMA DE ESTUDOS SEMANAL PARA ENSINO REMOTO 

TURMA: 51                            PROFESSORA: Keli dos Santos Brites Scolari       

PERÍODO DE DURAÇÃO: 16/11 A 20/11 

 

Dias da 

semana 

Descrição do estudo a ser desenvolvido 

 

Segunda-feira 

1) Fazer a leitura e copiar o texto (folha em anexo) sobre a “História da escrita - 

Surgimento e importância dessa linguagem” no caderno de história e geografia; 

2) Copiar e responder o exercício no caderno. 

 

 

Terça-feira 

 

1) Fazer a leitura das páginas 114, 115, 116 e 117 do livro de história e geografia; 

2) Copiar e responder os exercícios do livro de história e geografia no caderno. Exercícios 

1 e 2 da página 115 e exercícios 3, 4 e 5 da página 117. 

 

Quarta-feira 

 

1) Fazer a leitura das páginas 187, 188 e 189 do livro de matemática; 

2) Copiar e responder os exercícios do livro de matemática no caderno. Exercícios 1 e 2 

da página 187, exercícios 4, 5 e 6 da página 188 e exercício 1 da página 189. 

 

Quinta-feira 

 

1) Fazer a leitura das páginas 110, 111, 112 e 113 do livro de ciências, observando as 

imagens; 

2) Copiar e responder os exercícios do livro de ciências no caderno. Exercícios 2 e 3 da 

página 111, exercício 1 da página 112 e exercícios 2, 3 e 4 da página 113. 

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 26/11, pelo turno da manhã, 

das 8:30 às 12h, juntamente com os livros didáticos utilizados pelo (a) aluno (a), no 

decorrer do ano letivo. 

 

Faça o que se pede:  

1) Qual a função do sistema respiratório? ; 

2) Defina centímetro quadrado; 

3) Qual o objetivo da agropecuária de subsistência? ; 

4) Explique o que são fakenews; 

5) Durante a realização das atividades, escrever com letra legível, utilizar o dicionário, 

observar parágrafos e sinais de pontuação;  

6) Não esquecer de colocar nome completo, turma e data.  

 

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!  

 


