
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Maiscia, Mirella, Shirlene Nível de ensino: 1º ano dos Anos Iniciais. Ano: 2020 

E-mail: 

maiscia.marques@lasalle.org.br  

mirella.parente@lasalle.org.br 

shirlene.costa@lasalle.org.br 

Turma: Regular: T111, T112, T115, T116 Dias: de 01.06 a 05.06 

Atividade Individual:  
Ajuda da Família: Manter a rotina de estudo das crianças seguindo as 

orientações enviadas nos documentos de guia para a família.  

Tempo previsto para a realização da Tarefa: 1 dia de aula 

 

 

Dia 

1º Tempo 2º tempo Lanche 

09:30 às 

09:50 

15:30 às 

15:50 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

3º tempo 4º tempo 

ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE 

 

 

01.06.2020 

Segunda-feira 

 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” 

Páginas: 34 a 37 e 

realizar a atividade da 

página: 107. Como 

instrução: Você irá 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro 

Módulo 2.  

Páginas: 21 a 24.   

Leitura do dia: Material 

em anexo na nossa sala 

Google. 

 

Música 

 

Aula Online 

Data 01/06 (segunda-

feira). 

Matutino: 

T111: 07:30 às 08:20 

T112: 08:30 às 09:20 

 

Língua Inglês 

 

Atividade no livro 

páginas 100, 101 

(Desenhar e pintar os 

membros da Family). 
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usar sua criatividade 

para montar um 

personagem da sua 

história, usando um 

papel que você tenha 

em casa.  

Acessem o link a 

seguir e assistam a 

história da “Arca de 

Noé”.  

https://www.youtube

.com/watch?v=KVVT

mR4nBxY&t=12s 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

Vespertino: 

T115: 13:30 às 14:20 

T116: 14:30 às 15:20 

 

O Link para a aula 

online estará disponível 

em nossa Sala Google no 

Item “MÚSICA”. 

Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro online. 

Vamos realizar o 

momento das 

brincadeiras musicais, 

vamos nos divertir e 

fazer juntos essa 

experiência? 

Aproveitem, é diversão 

na certa. 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Instruções da 

atividade estarão 

disponíveis na Sala de 

Aula Google no item: 

“Língua Inglesa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KVVTmR4nBxY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=KVVTmR4nBxY&t=12s
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Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

Aguardo vocês! 

 

 

 

02.06.2020 

Terça-feira 

 

Língua Portuguesa 

 

Aula online 

Olá turma linda! 

A aula deste dia será 

um encontro virtual! 

Quero ver todos vocês! 

Instruções: O link da 

nossa aula online está 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item:  

“LÍNGUA 

PORTUGUESA”. 

Aula online 

Data: 02.06 (terça-

feira) 

MATUTINO: 

T111 – 08:10 

 

Matemática 

 

Vamos fazer um jogo 

matemático que 

envolve adição e 

subtração seguindo as 

instruções que serão 

postadas na plataforma 

do Google Classroom.  

 

 

 

 

Geografia 

 

Livro do Módulo 2 

páginas: 238 e 239.  

Instruções:  

Realizar a atividade 

seguindo as instruções 

que estarão na 

plataforma do Google 

Classroom.  

 

 

 

Ciências 

 

Livro do Módulo 2 

páginas: 164 a 169 

(Leitura, realizar o 

quesito 1 da página 

168 e enviar uma foto 

sua realizando uma 

atividade física. 

 

 



 

T112 - 08:10 

VESPERTINO: 

T115 - 14:10 

T116 - 14:10 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

Língua Portuguesa 

Apresentação da 

família silábica da 

letra G, escrita de 

palavras (ditado) e 

leitura de palavras.  

Instruções: Nesta 

aula iremos 

apresentar a família 

silábica da letra G. 

Também iremos 

realizar o ditado, 

sendo assim, os 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 



 

alunos deverão fazer o 

cabeçalho no caderno 

antecipadamente. 

Após esses dois 

momentos iremos 

fazer leitura de 

palavras seguindo as 

instruções da 

professora durante a 

aula. 

 

Ir ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

Após a aula, acessem 

o link a seguir: 

https://www.youtube

.com/watch?v=_91YvI

xrc1M&feature=youtu

.be 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_91YvIxrc1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_91YvIxrc1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_91YvIxrc1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_91YvIxrc1M&feature=youtu.be


 

 

 

03.06.2020 

Quarta-feira 

 

Língua Portuguesa  

 

Atividade no livro 

módulo 2- páginas 28 

a 30. 

 

Artes 

 

Atividade no Livro 

páginas: 25 a 27. 

 

 

 

Matemática 

 

Atividade no livro 

Atividades 

Complementares 2: 

Páginas: 17 e 18.  

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

Manuseando bola. 

 

Material: uma bola, 3 

arcos que podem ser 

substituídos por fita 

adesiva, fazendo 3 

círculos no chão.  

 

Realizar a atividade 

seguindo as instruções 

que estarão na 

plataforma do Google 

Classroom, na pasta 

“Educação Física” 

 

 

Língua Inglesa 

 

Aula on-line 

Data: 03.06 (Quarta-

feira) 

MATUTINO: 

T111 – 07:30 às 08:20 

T112 - 08:30 às 09:20 

VESPERTINO: 

T115 – 13:30 às 14:20 

T116 - 14:30 às 15:20 

 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual, 

para darmos 

continuação as 

nossas atividades.  

Assunto do dia: 

(Unit 4) 



 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

Instruções: O link da 

nossa aula on-line 

está na nossa sala de 

aula da turma no 

Google Classroom no 

item  

“Língua Inglesa”. 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

04.06.2020 

Quinta-feira 

 

Língua Portuguesa 

 

Realizar atividade no 

livro Módulo 2 - 

páginas: 26 e 27.  

Leitura do dia: Faça a 

leitura do material 

 

Matemática 

 

Matemática: Caderno 

de sala.  

Copie as questões do 

material anexado.  

 

 

Matemática 

 

Matemática: Caderno de 

sala.  

Responda as questões 

copiadas no caderno.  

 

 

Educação Física 

Aula on line 

 

Olá Turma linda! 

 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 



 

anexado em nossa 

Sala de Aula Google 

Classroom. 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quero ver todos vocês! 

Instruções: O link da 

nossa Aula online está 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item 

“Educação Física” 

Aula Online: 

Data 04/06 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T111: 07:30 às 08:20 

T112: 08:30 às 09:20 

Vespertino: 

T115: 13:30 às 14:20 

T116: 14:30 às 15:20 

Circuito motor 

adaptado 

 

Material: Cadeiras, 

baldes, vassouras, 

camisetas, tapete, 



 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

corda e bambolê (que 

pode ser improvisado 

com mangueira de 

jardim, ou fita 

adesiva). 

Desenvolvimento: 

Iremos fazer hoje um 

circuito motor que irá 

trabalhar inúmeras 

habilidades motoras, 

iremos usar materiais 

disponíveis em casa, e 

se houver alguma 

situação de não ter 

determinado material, 

vocẽ pode usar a 

criatividade, veja o 

vídeo de orientação da 

atividade.  

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

iniciarmos a aula, e 

que o aluno deve estar 

calcado e com uma 

roupa própria para 

atividade prática, 

assim trazendo mais 

conforto e segurança 

no desenvolvimento.  

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

05.06.2020 

Sexta-feira 

 

Matemática 

 

Aula online 

 

Olá turma linda! 

A aula deste dia será 

um encontro virtual! 

Quero ver todos vocês! 

Instruções: O link da 

nossa aula online está 

na nossa sala de aula 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro de 

alfabetização nas 

páginas 82 e 83. 

Leitura do dia: material 

em anexo em nossa 

Sala de Aula Google 

Classroom. 

  

 

História 

 

Atividades no livro 

Atividades 

Complementares 2 

página: 40.  

 

 

Ludoteca 

 

Vídeo Aula  

Jogo da memória 

Vídeo explicando a 

atividade 

Olá Crianças tudo 

bem? Na atividade 

desta semana iremos 

brincar de jogo da 

memória, através 

deste jogo podemos 



 

da turma no Google 

Classroom no item  

“MATEMÁTICA”. 

Aula online: 

Data: 05.06 (sexta-

feira) 

MATUTINO: 

T111 – 08:10 

T112 - 08:10 

VESPERTINO: 

T115 - 14:10 

T116 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito:  

“QUANTIDADES, 

SEQUÊNCIA 

NUMÉRICA E 

CALENDÁRIO” 

Para a aula de hoje 

mantenha o livro 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

estimular nosso 

cérebro, a brincadeira 

consiste em ter duas 

peças do mesmo 

objeto (seja letra ou 

desenho) ganha a 

pessoa que conseguir 

o maior número de 

peças. Ótima 

brincadeira crianças! 

Em anexo alguns 

modelos prontos de 

jogo da memória caso 

queira imprimir. 



 

módulo 2 aberto na 

página 145. As 

orientações serão 

feitas pela professora 

durante a live. 

Ir ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

O vídeo explicando a 

atividade está na 

plataforma Google 

Classroom. 

Sabemos que nem 

sempre temos em casa 

aqueles materiais que 



 

usamos na escola, 

mas podemos usar 

nossa criatividade 

para criarmos 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

 


