
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Regiane, Vanessa Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: 

regiane.silva@lasalle.org.br 

vanessa.bacelar@lasalle.org.br 

Turma: Pré Escolar II Regular - T051, T052, 

T055, T056 
Dias: de 01 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 

 

Aula Online 

 

Data 01/06 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T051: 10:00 ÀS 10:50 

T052: 09:00 ÀS 09:50 

Vespertino: 

T055: 16:00 às 16:50 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

indicada em nossa sala 

Google no item “Campos 

de Experiências”  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a Aula Online da 

professora, realize as 

atividades no caderno 

sobre a consoante B, C, 

D, F, G e H, suas 

famílias silábicas. 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Brincando com bola. 

 

Recursos: Fita 

adesiva, sapatos e 

uma bola. 

mailto:regiane.silva@lasalle.org.br
mailto:vanessa.bacelar@lasalle.org.br


 

T056: 16:00 às 16:50 

 

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 

“Campos de 

Experiências” 

 

Em nossa aula online de 

hoje iremos revisar as 

consoantes B, C, D, F, G 

e H, suas famílias 

silábicas. 

  

A atividade será sobre:  

Família silábica consoante 

“B” 

https://youtu.be/L_3P21

AQhQ4 

 

Família silábica consoante 

“C” 

https://youtu.be/I6uusid

Z4Uk 

 

Família silábica consoante 

“D” 

https://youtu.be/aTaa9b

o7yuw 

 

Família silábica  

consoante “F” 

https://youtu.be/saa-

w6pl2NU 

 

Família silábica  

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

propostas em nossa 

sala Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre 

treinar o seu nome. 

 

Desenvolvimento: 

inicialmente vamos 

organizar os sapatos, 

3 a 4 pares e o 

necessário, alinhe eles 

um atrás um do outro 

para que a criança 

possa fazer o zig zag 

entre eles, e a frente 

faça um círculo com 

fita adesiva 

O objetivo e fazer o zig 

zag com a bola em 

mãos, e ao chegar na 

fita deve quicar a bola 

duas vezes no chão e 

depois arremessá la 

na parede e tentar 

receber a mesma. 

Assista ao vídeo de 

orientação e divirta-

se.  



 

Obs: Beba água e vá ao 

banheiro antes da aula 

online, separe seu 

material: caderno e 

estojo com lápis e 

borracha. 

 

Aguardo todos vocês lá! 

 

consoante “G” 

https://youtu.be/A5Gpuj

QNpkE 

 

Família silábica  

consoante “H” 

https://youtu.be/y7d-

lRSAT2U 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Assista o vídeo e 

divirta-se! 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

 

 

02.06.2020 

Terça-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

 

Vídeo Aula (ou atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “História Cachinhos 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Agora iremos realizar as 

atividades do Livro de 

Alfabetização da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

 

Educação Física 

 

Aula on line 

 

Olá Turma linda! 

 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 



 

conteúdo sobre Família 

Urso. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 nas páginas: 

66 e 67. 

 

Dourados”. Realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas: 68 e 69. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre O 

Túnel. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 nas páginas: 

70, 71 e 72. 

 

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 02/06 (Terça-

feira). 

 

Matutino: 

T051: 07:30 às 08:20 

T052: 08:30 às 09:20 

Vespertino: 

T055: 13:30 às 14:20 

T056: 14:30 às 15:20 

 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Circuito Motor 

adaptado 

 

Material: Cadeiras, 

baldes, vassouras, 

camisetas, tapete, 

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, 

você pode usar a 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

criatividade, veja o 

vídeo de orientação da 

atividade.  

 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

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! 

 

 

03.06.2020 

Quarta-feira 

 

 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

 

Vídeo Aula (ou atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

 

Inglês 

 

Responda a página 29 

do Student´s Book 



 

 

 

 

 

 

 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre “Atrás 

da porta”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 nas páginas: 

73 e 74. 

 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Quartos são obras 

de arte”. Realize as 

atividades no livro módulo 

2 nas páginas: 75,76 e 77. 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre “A 

casa”. Realize as 

atividades no livro 

módulo 2 nas páginas: 

78 e 79. 

 

(Desenhe Você 

brincando no “Park” 

junto com as outras 

crianças) 

 

 

 

 

04.06.2020 

Quinta-feira 

 

Aula online 

 

Olá Turma linda! 

 

A Aula deste dia será um 

encontro virtual. 

Quero ver todos vocês! 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará anexo 

em nossa sala Google no 

item “Campos de 

Experiências”  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

 

Ludoteca 

 

Vídeo Aula 

Jogo da memória 

Vídeo explicando a 

atividade 

Olá Crianças tudo 

bem? Na atividade 

desta semana iremos 



 

Instruções: O link da 

nossa Aula online está 

na nossa sala de aula da 

turma no Google 

Classroom no item 

“Campos de 

Experiências” 

 

Aula Online: 

Data 04/06 (Quinta-

feira). 

 

Matutino: 

T051: 10:00 ÀS 10:50 

T052: 09:00 ÀS 09:50 

Vespertino: 

T055: 16:00 às 16:50 

T056: 16:00 às 16:50 

Em nossa aula online de 

hoje a professora vai 

fazer revisão dos 

A atividade é sobre: os 

números, que estará 

disponível no anexo em 

nossa sala Google.  

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre: 

ordem crescente e 

decrescente, que estará 

disponível no anexo em 

nossa sala Google. 

 

 

 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre 

treinar o seu nome. 

 

brincar de jogo da 

memória, através 

desse jogo podemos 

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.  

 

O vídeo explicando a 

atividade está na 

plataforma Google 

Classroom. 



 

números e ordem 

crescente e decrescente. 

Obs.: Festa dos 

aniversariantes. 

 

Obs: Beba água e vá ao 

banheiro antes da aula 

online, separe seu 

material: caderno e 

estojo com lápis e 

borracha. 

 

Aguardo todos vocês lá! 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

05.06.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

 

Música 

 

Aula Online 

Data 05/06 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

T051: 07:30 às 08:20 



 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “Meio 

Ambiente” 

 

 

trabalhado o conteúdo 

sobre: “Reciclagem” 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “Meio 

Ambiente” 

Germinação do feijão 

 

T052: 08:30 às 09:20 

Vespertino: 

T055: 13:30 às 14:20 

T056: 14:30 às 15:20 

 

Olá Turma linda! 

 

O Link para a aula 

online estará 

disponível em nossa 

Sala Google no Item 

“MÚSICA”. 

 

Roda de música  

 

 Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro 

online. Vamos realizar 

o momento das 

brincadeiras 

musicais, vamos nos 

divertir e fazer juntos 



 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

essa experiência? 

Aproveitem, é diversão 

na certa. 

 

Obs: Beba água e vá 

ao banheiro antes da 

aula online, separe 

seu material: caderno 

e estojo com lápis e 

borracha. 

 

Aguardo todos vocês 

lá! 

 

 


