
 
Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Ariel, Ivana Nível de ensino: 1º ano dos Anos Iniciais. Ano: 2020 

E-mail: 

ariel.lima@lasalle.org.br 

ivana.lira@lasalle.org.br 

Turma: Bilíngue: T113, T114, T117, T118 Dias: de 06.07 a 11.07 

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 

 

 

06.07.2020 

Monday 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” e 

realizar a atividade da 

página: 53. 

Instruções: a página 53 

deve ser respondida 

com base nas 

orientações de seus 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas:  

72 e 73. 

 

 

Leitura do dia: Material 

em anexo na nossa sala 

Google. 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 06/07 (segunda-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 

 

Língua Inglesa 

Systemic 

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 

mailto:ariel.lima@lasalle.org.br
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familiares. E as 

questões em dupla 

devem ser feitas com 

eles também. 

 

 

 

  

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

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 do ditado 

musical e bandinha 

rítmica. Vamos nos 

divertir e fazer juntos essa 

experiência? 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item e o 

assunto que 

trabalharemos será: 

“Review the 

alphabet” 

 

Aula online: 

Data: 06.07 (Segunda-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:40  

T114B - 08:15  

VESPERTINO: 

T117B - 14:00 

T118B - 10:10  

Observação: Deixe seu 

sketchbook (caderno de 

desenho) preparado. Ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 



 
 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Aguardo vocês! 

 

 

 

07.07.2020 

Tuesday 

 

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. 

Data: 07.07 (terça-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:10 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

 

Matemática 

 

Atividade: caderno de 

sala. 

 

Instruções: Realizar a 

atividade seguindo as 

instruções que estarão 

na plataforma do Google 

Classroom.  

 

 

Geografia 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 252 e 

253. 

 

Instruções:Assim que 

finalizar sua peteca, você 

pode postar uma foto na 

nossa plataforma do 

Classroom, para vermos 

como ficou. 

 

 

 

Ciências 

 

Atividade: Livro 

Atividades 

Complementares 2 

páginas: 30.  

 



 
Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito:  

“Palavras escritas com 

Z.”  

Instruções:  

Por favor, preparar o 

caderno de sala com o 

cabeçalho 

antecipadamente.  

Ir ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula.  

Leitura do dia: 

Material em anexo na 

nossa sala Google. 

 

English Time! 

Instruções: O link da 

nossa aula online está 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 



 
Classroom no item e o 

assunto que 

trabalharemos será: 

“The sounds of the 

letters” 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.07.2020 

Wednesday 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 74 a 

76. 

Leitura do dia: 

Material em anexo na 

nossa sala Google. 

 

Artes 

 

 

Matemática 

 

Atividade: caderno de 

sala. 

 

Instruções: Realizar a 

atividade seguindo as 

instruções que estarão 

na plataforma do Google 

Classroom. 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Carregando as 

bolinhas.  

Materiais: Vários 

brinquedos ou objetos 

pequenos, dois cestos. 

Desenvolvimento: 

Colocar várias bolinhas 

na linha de partida, ao 

 

Língua Inglesa 

Aula online 

 

Systemic 

Data: 08.07 (quarta-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:10 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 



 
Atividade no Livro de 

Artes, páginas: 34 a 36. 

Instruções: Quem não 

tiver papel crepom, 

pode usar papel ofício 

colorido, jornal, 

páginas de revista, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

seu alcance e dois cestos 

no final, caso alguém 

mais participe. Conduza 

as bolinhas, uma a uma, 

de várias formas, nos 

braços, nas pernas, 

joelhos. 

 Faça o percurso vária 

vezes.  

Veja o vídeo e divirta-se! 

Instruções da atividade 

estarão disponíveis na 

Sala de Aula Google no 

item: “Educação Física”. 

 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

“The sounds of the 

letters.” 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

09.07.2020 

Thursday 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 77 e 

78. 

 

Matemática 

 

Atividade: Caderno de 

sala. 

Instruções: Copie as 

questões que está como 

 

Matemática 

 

Atividade: Caderno de 

sala. 

Instruções: Responda as 

questões que você copiou 

no seu caderno. 

 

Educação Física 

Aula on line 

 

Olá Turma linda! 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 

Quero ver todos vocês! 



 
Leitura do dia: 

Material em anexo na 

nossa sala Google. 

 

 

documento na 

plataforma Classrom. 

Língua Inglesa 

Systemic 

 

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. 

“The sounds of the 

letters.” 

Aula online: 

Data: 09.07 (Quinta-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:00 

T114B - 08:15 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09/07 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

Tema: Equilíbrio e 

arremesso. 

 1ª Atividade 

Material: Fita adesiva, 

tampinhas ou bolinhas 



 
VESPERTINO: 

T117B - 14:10 

T118B - 10:10 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 

 

Observação: 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) 

 

 

 

 

 

 

de papel, um balde e 

uma corda 

Desenvolvimento: 

Marcar o chão com a 

fita, em forma de 

quadrados, colocar 

dentro as bolinhas, um 

quadrado sim, outro 

não. Com um só pé, 

fazer o percurso 

conduzindo uma 

bolinha de cada vez, 

para no final, jogar para 

dentro do balde em 

movimento, como um 

pêndulo. 

2ª Atividade 

Material: Várias 

garrafas pets, uma 

bolinha, pode ser de 

meia. 

Desenvolvimento: 

Pegue as garrafas pets, 



 
 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

coloque água até a 

metade para que fique 

mais firme, disponha-

as no chão. Fique a 

1,5m de distância e 

faça o arremesso. Cada 

jogador terá duas 

chances, a cada 

rodada. 

Ganha quem conseguir 

derrubar mais garrafas. 

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! 

 



 
 

 

10.07.2020 

Friday 

 

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 

da turma no Google 

Classroom. 

Aula online: 

Data: 10.07 (sexta-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:100 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

 

Língua Portuguesa 

 

Leitura do dia: Material 

em anexo em nossa Sala 

de Aula Google 

Classroom. 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

História 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 214 e 

215.  

 

 

 

 

 

 

Ludoteca 

 

Vídeo Aula  

Tema: O que será que 

tem dentro dessa 

caixa? 

  

Olá Crianças tudo 

bem? Vamos assistir 

juntos um vídeo bem 

especial que a Tia Gaby 

gravou para vocês! 

Pedimos a gentileza dos 

pais assistirem 

juntamente com a 

criança esse vídeo e 

fazer dele um momento 

distraído em família. 

  

Um grande beijo de 

saudades da Tia Gaby! 



 
Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito:  

 

Instruções: 

ENGLISH TIME! 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

“Dictionary with 

pictures” 

 

Observação: 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) 

 

 

 

 

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. 

 

 


