
 

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

Rua Castro Alves, 57 - Fone (055) 3025.5262 
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS QUINZENAL PARA ENSINO REMOTO – ANOS INICIAIS – BLOCO 4 

TURMA:         41                 PROFESSOR (A): Martha Najar 

PERÍODO DE DURAÇÃO: 12/04 a 30/04 

 

Dia da 
semana 

Estudo a ser desenvolvido  
 

 
 
 

12/04 
Segunda

-feira 

Realizar separação de sílabas classificando-as de acordo com o número de sílabas 

Copie no seu caderno os dados de identificação: 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41     Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

Antes de realizar a atividade leia com atenção a explicação que está abaixo da atividade e não 
esqueça: não existe sílaba sem vogal. 

  



O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 
 

Reconhecer Fábula como gênero textual e compreender suas características  

13/04 
Terça-feira Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41       Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copie a fábula “ O leão e o ratinho” no caderno 

 

Responda no caderno 

Qual a moral da história? ____________________________________________ 

Você acha importante praticar boas ações, por quê? 
______________________________________________________________ 

Cite uma boa ação que você tenha praticado   (pode ser em casa, na escola, na rua). 

__________________________________________________ 

Você conhece outras fábulas? Cite-as. ____________________________________ 

  



O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 
 Realizar cálculos de adição sem reservas com usando até dezenas 

14/04 
Quarta-feira 

 

Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41       Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ___________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 
 

 Trabalhar equilíbrio e atenção através de atividade lúdica  

15/04 
Quinta-feira 

Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 



Turma: 41             Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

 

 

 

A professora vai postar um vídeo do tik tok no grupo e vocês vão tentar fazer em casa. 
Mandem fotos ou vídeos da atividade. 

 

O que achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 Realizar cálculos de a subtração sem reservas com usando até dezenas 

16/04 
Sexta-feira 

 

Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41                 Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

 

 

 



 

 

  

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 
 

 

Ler e escrever corretamente palavras com dígrafos. 

 
 

19/04 
Segunda

-feira 
 

Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41        Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

 

 

 

 



 

Recorte as fichas e cole-as no quadro, escolha 4 palavras e escreva frases com cada 
uma delas.  

CH  NH  
LH  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

MARCHA UNHA CANHÃO FILHO 

TACHO BICHÃO GANHO GALHO 

GANHA BOCHA GANHEI ORELHA 

BANHO FININHA ALHO OVELHA 

CHEIO ARANHA 
FICHINHA  

BOLHA 

BOLINHO GANCHO MILHO FILHOTE  

AGULHA GANHARIA MILHÃO BORRACHA 

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 

 

 
 Resolver problemas envolvendo adição e subtração 



20/04 
Terça-feira Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41       Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

Os problemas acima envolvem adição e subtração até dezenas. Outro dia faremos 
problemas com as centenas 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  



21/04   

A  

25/04 

 

 
Recesso Escolar, de acordo com calendário escolar municipal.  

 
 
 

26/04 

Segunda

-feira 
Realizar a divisão silábica envolvendo sílabas complexas 

 

Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41         Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

 

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 



 

 Realizar leitura, interpretação e inferência no texto 

27/04 

Terça-feira  Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41       Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ___________________________________ 

No caderno copie e responda as questões depois do texto 

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  



 

Identificar substantivo comum e próprio  

 

 28/04 
Quarta-feira  

 

Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41       Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

 

Copie no caderno o trecho da música da Emília  

De uma caixa de costura,   

                                Pano, linha e agulha,                     

              Nasceu uma menina valente 

    Emília, a boneca gente 

No seu caderno escreva o que se pede: 

Um substantivo próprio _______________________ 

Dois substantivos comuns _________________ _____________ 

Agora, com o material que tiver em casa, faça uma boneca Emília. Pode ser de papel, 
papelão, pano. Bota a imaginação para trabalhar!!! 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 

 



 

29/04 
Quinta-feira 

Identificar substantivo comum e próprio e quando utilizar 

 

 Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41         Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ____________________________________ 

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  



 

 Estabelecer a sequência de números naturais na ordem crescente e decrescente 

30/04 

Sexta-feira 

 
Copie no seu caderno os dados de identificação 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro 

Turma: 41        Professora: Martha Najar 

Santa Maria _______ de __________________ de  2021. 

Meu nome: ___________________________________ 

 

 

O que eu achei da aula de hoje:(pode marcar mais de uma opção) 

Gostei  Não gostei  Achei fácil  Achei difícil  

Sugestões  

 

Atenção! Este cronograma trata-se de um roteiro das atividades à serem desenvolvidas no período estabelecido acima. 
Os cronogramas serão postados quinzenalmente, no site e facebook da escola, nas segundas-feiras. Os alunos deverão 
copiar e desenvolver as atividades em seus cadernos, registrando a data especificada no cronograma, e 
posteriormente, fotografar, a fim de dar devolutivas aos professores, pelo grupo da turma no WhatsApp. Os 
professores atenderão os alunos e responsáveis de segunda a sexta-feira, no seu turno de trabalho, tirando dúvidas e 
orientando conforme necessidade. Aos alunos que não têm acesso à internet, o cronograma será entregue impresso 
na escola, conforme escala de datas e horários que serão divulgados, seguindo os protocolos de segurança de combate 
ao coronavírus.  


