
 

Cronograma Semanal 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Andreyze, Gabryelle e Vanaysa  Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: 
andreyze.marques@lasalle.org.br  

gabryelle.carvalho@lasalle.org.br  

vanaysa.melo@lasalle.org.br  

Turma: Pré Escolar 2 Regular - T053B T057B, 

T054B, T058B 
Dias: de 04 a 08.05 

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 

 

 
04.05.2020 

 

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 

“Campos de 
Experiências” 

 
Aula Online: 

 

Após da Aula Online 
acesse os links abaixo e 

amplie seu conhecimento. 
 
https://www.youtube.co

m/watch?v=ZMS5Nb0RN
3Q 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=DEy0eyMgAn

8 
 
https://www.youtube.co

m/watch?v=mV4xh4b5n_
Y 

 

 

SYSTEMIC 
 

VEGETABLES 
 

Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 
professora, revise sobre o 
vocabulário de vegetables, 

colors and numbers. 
Realize a atividade da 

Lesson 28 – Worksheet 3 
L1 (Paste the pictures 
from the appendix in the 

correct place). Recorte as 
imagens do apêndice e 

cole no local correto, de 

 

Educação Física 
 

Vídeo Aula 
 

Cada um no seu 

quadrado- 
 
Nessa atividade, 

vamos precisar 
apenas de fita adesiva, 

como mostrado no 
vídeo. Grude a fita 
adesiva no chão, no 

mesmo formato visto 
no vídeo, com a ajuda 

dos pais, a criança 
terá que repetir os 
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Data 27/04 (Segunda-
feira). 

 
Matutino: 
T053B: 10:00 ÀS 10:50 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 
 

Vespertino: 
T057B: 15:00 às 15:50 
T058B: 16:00 às 16:50 

 
Em nossa aula online de 

hoje iremos aprender 
sobre a consoante F, f. 
Sua respectiva família e 

iniciar a leitura de 
pequenas palavras. 
 

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! 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=2a7rlqtnHt8 

 
 
Após a Aula Online da 

professora, realize as 
atividades propostas no 

caderno. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Lanche 

 

09:30 às 
09:50 

 
15:30 às 

15:50 

 
(Após o 
lanche 

realizar a 
escovação 

dos 
dentes) 

 

acordo com a quantidade 
de vegetais indicada. 

 
 

movimentos 
executados, sem sair 

dos quadrados, 
podendo fazer 
variações de perna 

aberta, fechada, com 
uma perna só, 

trabalhando sempre 
os dois lados do corpo. 
Veja o vídeo postado 

na Sala Google e 
divirta-se! 

 

 
 

05.05.2020 

 
Vídeo Aula 

 
Assistindo a vídeo aula da 

professora sobre “No 
Mundo Fantástico”. 
Realize as atividades do 

 
Vídeo Aula 

 
SYSTEMIC 

 
VEGETABLES 

 

 
Vídeo Aula 

 
Assistindo a vídeo aula da 

professora sobre “Pessoas 
de uma Família”, realize 
as atividades do livro 

Educação Física 
 

Aula online 
 

Olá Turma linda! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2a7rlqtnHt8
https://www.youtube.com/watch?v=2a7rlqtnHt8


 

livro módulo 2 nas 
páginas. 5 a 9.  

 
Nas páginas 8 e 9 ouvindo 
a música “O mundo da 

criança” de Toquinho 
Linkabaixo: 

https://ftd.li/eejbuy 
 
Realize um lindo desenho 
nesta atividade. 

Assistindo a vídeo aula da 
professora, revise sobre o 

vocabulário de vegetables 
and colors. Realize a 
atividade da Lesson 29 – 

Worksheet 1 L2 / 
Worksheet 2 L2 (Paint the 

broccoli / Paint the onion).  
Pinte os brócolis / Pinte a 
cebola  

 

módulo 2 nas páginas 10, 
11, 12.  

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 
“Educação Física” 

 
Aula Online: 
Data 05/05 (Terça-

feira). 
 
Matutino: 

T053B: 09:30 às 
10:20 

T054B: 10:30 às 
11:20 
 

Vespertino: 
T057B: 15:30 às 
16:20 

T058B: 16:30 às 
17:20 

 
Jogos de Construção 
garrafabol-  

 

https://ftd.li/eejbuy


 

Material: 2 garrafas 
pet, bola de meia, e 

fita adesiva. 
Cortar a garrafa 
próximo ao gargalo, de 

modo a formar uma 
taça, cobrir a borda 

cortada com fita para 
a criança não se 
machucar, o objetivo 

do jogo e lançar a bola 
de meia para um 

colega e recebe-la com 
a taça feita de garrafa, 
vamos nos divertir.  

 
Obs: Lembre-se de ir 
ao banheiro e beber 

água antes de 
iniciarmos a aula. 

 
Aguardo vocês! 

 

 
 

06.05.2020 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vídeo Aula 

 
Assistindo a vídeo aula da 
professora sobre “O mar 

aguça nossa imaginação”, 
realize as atividades do 

livro módulo 2 na página 
13 e 

 
Vídeo Aula 

 
Assistindo a vídeo aula da 
professora sobre “Os seres 

fantásticos das lendas 
brasileiras”, realize as 

atividades no livro módulo 
2 nas páginas 16 e 17. 

 
Vídeo Aula 

 
Assistindo a vídeo aula da 
professora sobre 

“Quantidade de 
máscaras”, realize as 

atividades no livro módulo 
2 nas páginas 18 e 19. 
 

 
Vídeo Aula 

 
SYSTEMIC 

 

VEGETABLES 
 

Assistindo a vídeo 
aula da professora, 
revise sobre o 



 

 
 

 

“Os seres fantásticos das 
lendas brasileiras”, 

realize as atividades 
páginas 14 e 15. 
 

Depois da atividade, 
acesse o link abaixo e 

divirta-se com a música 
da Loja do mestre André 
da turma da Galinha 

Pintadinha: 
https://youtu.be/lVRam

uLgCik 

vocabulário de 
vegetables and colors. 

Realize a atividade da 
Lesson 30 – 
Worksheet 1 L3 / 

Worksheet 2 L3 (Paint 
the beet / Paint the 

potato).  
Pinte a beterraba / 
Pinte a batata. 

 

 

 
07.05.2020 

 

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 

“Campos de 
Experiências” 
 

Aula Online: 
Data 07/05 (Quinta-

feira). 
 
Matutino: 

 

SYSTEMIC 
 

VEGETABLES 

 
Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 
professora, revise sobre o 
vocabulário de vegetables. 

Realize a atividade da 
Lesson 30 – Worksheet 3 

L3 / Worksheet 4 L3 
(Follow the instructions / 
Paste the pictures from 

the appendix in the 
correct place).  
Pinte os vegetais conforme 

solicitado nas instruções / 
Recorte e cole as figuras 

do apêndice no lugar 
correto.   
 

 

Letra F 
 
Após a aula Online da 

professora assista ao 
vídeo sobre a letra F, f que 

estará disponível em 
nossa Sala de Aula 
Google. 

 
Faça no caderno ou folha 

avulsa, o treino da escrita 
de pequenas palavras com 
a letra F. 

 
Inicie a leitura de 
pequenas palavras, peça a 

ajuda de sua família. 
 

 

Música 

 
Aula Online: 

 

Data 08/05 (Sexta-
feira). 

 
Matutino: 
T053B: 09:30 às 

10:20 
T054B: 10:30 às 11: 

20 
 
Vespertino: 

T057B: 15:30 às 
16:20 
T058B: 16:30 às 

17:20 
 

Conhecendo o 
Trompete 

 

https://youtu.be/lVRamuLgCik
https://youtu.be/lVRamuLgCik


 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 
T054B: 10:00 ÀS 10:50 

 
Vespertino: 
T057B: 15:00 às 15:50 

T058B: 16:00 às 16:50 
 

Em nossa aula online de 
hoje a professora 
mostrará o numeral 40. 

Identificação de 40 a 41. 
 

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! 
 

 Olá turminha! Hoje 
nós vamos fazer nosso 

encontro online, para 
falarmos um pouco 
sobre os instrumentos 

de sopro e tocarmos os 
nossos instrumentos 

feitos com materiais 
recicláveis. Vamos 
fazer bastante 

barulho! 
 

Espero todos vocês! 
 

 
 

08.05.2020 

 
 

Vídeo Aula 
 
Assistindo a vídeo aula da 

professora sobre “No 
mundo fantástico das 
artes”, realize as 

atividades do livro 
módulo 2 na página 89, 

90, 91. 
 

 
Letra F 

 
Agora, vamos realizar 
atividades de recorte e 

colagem. 
Procure em jornais e 
revistas pequenas 

palavras que iniciem com 
a letra F e cole no seu 

caderno. 
 

  
SYSTEMIC 

 
VEGETABLES 

 

Assistindo a aula de 
transmissão ao vivo da 
professora, revise sobre o 

vocabulário de vegetables 
e aprenda um novo 

vocabulário sobre 
utensílios de cozinha. 
Realize a atividade da 

 
Ludoteca 

 
Em nossa aula de 
hoje, vamos jogar o 

jogo de quebra-
cabeça. 
 

Acesse o link abaixo e 
divirta-se com sua 

família. 
 



 

Realizado a atividade de 
recorte e colagem, agora 

na outra folha do caderno, 
iremos trabalhar o 
movimento da letra F, f, 

depois iremos desenhar 
coisas animais e objetos 

que comecem pela letra 
estudada. 
 

Lesson 31 – Worksheet 1 
L4 (Color the picture).  

Pinte a imagem da sopa de 
legumes.  
 

https://www.jogosgra
tisparacriancas.com/

quebra-
cabeca/index.php 
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