Universidade Federal de São Paulo
Reitoria
Núcleo de Educação Infantil
Escola Paulistinha de Educação

CRONOGRAMA
Folhas enviadas por email

SEMANA DE
29/06/2020 a 03/07/2020

ATIVIDADE/PROPOSTA

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO

Ciências: Nossos hábitos e os recurso naturais

Através das atividades propostas,
pensar sobre o consumo e do
consumismo praticado pelas pessoas
atualmente e porque isso acontece
Assistir ao vídeo que ajudará a
pensar e refletir sobre estes
conceitos

2h

Português: Estrutura da Escrita – Ortografia

Realizar as atividades das folhas
anexas sobre ortografia (escrita das
palavras

1h

Matemática: Aprenda a Divisão | Vídeos Educativos para
Crianças
https://www.youtube.com/watch?v=a1_OFOABwsA&t=27s

Assistir ao vídeo que ilustrará o
conteúdo e realizar as atividades das
págs. 56 e 57

2h

Realizar as atividades das folhas
anexas sobre ortografia (escrita das
palavras)
Assistir ao vídeo clip que discute o
tema “beleza e diferença do ser
humano”, ele ilustrará as propostas
escritas/ pensar sobre as diferenças
dos povos e de suas ricas culturas

1h

A ONU tem um plano: Os Objetivos Globais
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrhXP4-aec&t=15s

Sequência 8 – Atividade 8.1 (Divisão)
Português: Estrutura da escrita – Pesquisa no Dicionário
Multidisciplinar: Clipe Mundo Colorido – “Racismo e
Preconceito, não! DVD Super ECA
https://www.youtube.com/watch?v=v7kaB4ARxP4&t=38s

3h

Os princípios do respeito aos outros

Português: Leitura e interpretação de tirinhas –
mensagens da atualidade
https://www.youtube.com/watch?v=LMeejfXGeqI&feature=
youtu.be

Entender e refletir sobre a
distribuição dos primeiros povos que
habitaram nosso território e o que
aconteceu com o passar do tempo e
suas respectivas ocupações –
realizando assim as propostas
escritas
Assistir ao vídeo que nos auxilia na
interpretação e no entendimento
global da tirinhas infantis –
mensagens que querem transmitir

Leitura do gibi “Cebolinha: brincadeiras modernas”

Leitura do gibi da Turma da Mônica

2h

Matemática: Divisão 5º ano
https://www.youtube.com/watch?v=INfe35AuWjo
(Relembrando a divisão)

Assistir ao vídeo e realizar as
atividades das págs. 58 e 59

1h

Português: Leitura do livro “As bonecas da vó Maria”

Leitura da história

2h

Matemática: Divisão com Números Naturais | EP 05
https://www.youtube.com/watch?v=cu7yYKii_Jw
Revisando Divisão

Assistir ao vídeo que revisa a divisão
com um número no divisor e realizar
as atividades anexas para consolidar
o conteúdo

2h

Quem somos?

1h

Atividade 8.2

