
 
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 Bilingue - T053B, 

T054B, T057B, T058B 
Dias: de 06.07 a 10.07 

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 

Segunda-feira 

 

Aula Online 

 

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 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

 A nossa aula Online de 

hoje, estará indicada em 

nossa sala Google no 

item “Campos de 

Experiências”  

A atividade será sobre:  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

A nossa aula Online de 

hoje, estará indicada em 

nossa sala Google no 

item “Campos de 

Experiências”  

A atividade será sobre:  

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: “Seja rápido” 

Material: Uma meia 

grande, um objeto 

pequeno para colocar 

dentro da meia, pode 

ser uma bolinha, um 

mailto:andreyze.marques@lasalle.org.br
mailto:gabryelle.carvalho@lasalle.org.br
mailto:vanaysa.melo@lasalle.org.br


 
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” 

 

Systemic 

Na aula de hoje 

faremos uma dinâmica 

com as vogais em 

inglês. Vamos procurar 

objetos ou comidas que 

comecem com as vogais 

Teremos o nosso pátio 

virtual pela manhã às 

10:00 com as turmas 

T051 T052, T053B, 

T054B, juntas. 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Teremos o nosso pátio 

virtual pela manhã às 

10:00 e a tarde às 16:00 

com as turmas do pré-

escolar 2, juntas. 

No nosso Pátio de hoje 

teremos a participação de 

outros professores 

também. Iremos 

conversar sobre medidas 

de prevenção contra o 

Covid 19. Faremos a 

nossa oração, 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

Após o nosso pátio virtual, 

iremos realizar uma 

atividade super divertida 

para revisarmos as 

vogais. 

 

 

carrinho. Vários 

objetos, figurinhas, 

brinquedos pequenos.  

Orientações: Coloque 

o objeto dentro da 

meia, espalhe os 

brinquedos em cima 

do assento de uma 

cadeira. 

Peça para alguém 

balançar a meia como 

se fosse um pêndulo, 

sobre a cadeira, tente 

pegar os brinquedos 

sem tocar na meia! 

Assista o vídeo e 

divirta-se! 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 



 
A, E, I, O e U durante a 

nossa aula online.  

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! 

 

cantaremos algumas 

musiquinhas e vamos 

rever outros amiguinhos 

e professores. Não 

esqueça de levar a sua 

máscara. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.2020 

Terça-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Systemic 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

 

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:  

 

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  

 

 

Educação Física 

Aula Online 

 

Olá Turma linda! 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 

Quero ver todos 

vocês! 

 



 
ser trabalhado o 

conteúdo sobre as 

vogais e seus sons.   

sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=dEbaEXf6

BqM 

Em seguida, faça a 

atividade que ficará 

anexada no tópico 

“Inglês” 

 

Revisão das vogais  

Iremos revisar as vogais e 

seus sons, relembrando 

quais palavrinhas 

começam com as vogais 

estudadas. 

Após assistir a vídeo 

aula, faça a atividade 

anexada na nossa 

plataforma 

sugestões de vídeos: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UBDZyAuFj

DY 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8j2C40y574

A 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

sobre:  

Noções de grandezas: 

comprido e curto e noções 

de espessura: grosso e 

fino. 

Após assistir a vídeo aula, 

faça as atividades 

anexadas na nossa 

plataforma. 

sugestões de vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=t0bkO1Q6ce

8 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RMd42-

gAcuU 

 

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 07/07 (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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEbaEXf6BqM
https://www.youtube.com/watch?v=dEbaEXf6BqM
https://www.youtube.com/watch?v=dEbaEXf6BqM
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https://www.youtube.com/watch?v=8j2C40y574A
https://www.youtube.com/watch?v=8j2C40y574A
https://www.youtube.com/watch?v=t0bkO1Q6ce8
https://www.youtube.com/watch?v=t0bkO1Q6ce8
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https://www.youtube.com/watch?v=RMd42-gAcuU
https://www.youtube.com/watch?v=RMd42-gAcuU
https://www.youtube.com/watch?v=RMd42-gAcuU


 
 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

Tema: Duas 

atividades: rapidez e 

agilidade 

1ªAtividade:            

Material: 2 rolos de 

papel higiênico, 2 

copos. 

Desenvolvimento: 

Desenrolar no chão 

uma parte do papel 

higiênico, colocar no 

início do rolo um copo, 

se posicionar para 

enrolar o papel. 

Ganha quem 

conseguir enrolar 

primeiro. 

2ª Atividade: 

Material: 2 cabos de 

vassouras. 

Desenvolvimento: 

Posicionar-se com o 



 
 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

cabo de vassoura, de 

frente para seu colega 

de brincadeira. 

Quando estiverem 

prontos, os dois 

soltarão os cabos e 

trocarão de lugar, 

rápido, sem deixar 

que eles caiam. 

Assista o vídeo e 

vamos brincar! 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro, beber 

água antes de 

iniciarmos a aula e 

usarmos roupas 

apropriadas para a 

aula prática. 

 

Aguardo vocês! 

 



 
 

 

08.07.2020 

Quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Online 

 

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 

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” 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Na aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre: 

Revisão das vogais e os 

encontros vocálicos. 

Nesta atividade iremos 

revisar o encontro das 

vogais e formar 

palavrinhas. Iremos 

treinar a leiturinha das 

vogais e dos encontros 

vocálicos que se 

encontram no nosso 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item “Campos 

de Experiências”  

Realize as atividades 

anexadas na nossa 

plataforma sobre os 

encontros vocálicos. 

Sugestão de vídeo:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=63mvJAl0B

Wg 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=63mvJAl0BWg
https://www.youtube.com/watch?v=63mvJAl0BWg
https://www.youtube.com/watch?v=63mvJAl0BWg


 
Systemic 

Na nossa aula de hoje, 

iremos aprender sobre 

as letras do alfabeto e 

seus respectivos sons, 

iremos contar também 

as historinhas das 

letras que trocam de 

roupa. 

sugestão de vídeo:  

https://www.youtube.c

om/watch?v=neItURLv

yIQ&amp;feature=yout

u.be 

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! 

caderno de leitura que 

disponível em nossa Sala 

de Aula Google. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neItURLvyIQ&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=neItURLvyIQ&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=neItURLvyIQ&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=neItURLvyIQ&amp;feature=youtu.be


 
 

 

09.07.2020 

Quinta-feira 

 

Aula Online 

 

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 

 

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” 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Em nossa aula online de 

hoje o tema será sobre: 

Encontros vocálicos. 

Na nossa aula de hoje 

faremos um ditado mega 

divertido sobre os 

encontros vocálicos. 

Materiais:  

● Caderno de casa 

● Lápis, borracha e 

apontador. 

Não esqueçam de fazer a 

data e treinar o seu 

nome na atividade. 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realizaremos a 

atividade que estará 

proposta na nossa sala 

Google no item “Campos 

de Experiências”  

A atividade é sobre: 

Noções de sentido: Para 

cima e para baixo. 

A atividade estará 

anexada na nossa 

plataforma. 

 

 

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cv3EO9zCQ5

U 

 

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. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cv3EO9zCQ5U
https://www.youtube.com/watch?v=cv3EO9zCQ5U
https://www.youtube.com/watch?v=cv3EO9zCQ5U


 
Systemic 

Na nossa atividade de 

hoje, iremos estudar as 

letras B,C,D e F. Os 

seus sons e as 

palavrinhas que 

começam com essas 

letras. 

Materiais necessários: 

● Grãos de arroz 

●  Cola 

● Folha de 

atividade   

● Pincel 

(canetinha) 

Cole o arroz nessas  

letrinhas e espere 

secar, em seguida pinte 

a atividade utilizando o 

seu pincel.  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um grande beijo de 

saudades da Tia Gaby! 

 

Viva Jesus em Nossos 

corações para 

sempre! 

O vídeo explicando a 

atividade está na 

plataforma Google 

Classroom. 

Sabemos que nem 

sempre temos em casa 

aqueles materiais que 

usamos na escola, 



 
A atividade estará 

anexada na nossa 

plataforma. 

 

Não esqueça de colocar 

a data e treinar o seu 

nome. 

Após a aula online, 

faça a atividade extra 

que estará anexada na 

nossa plataforma. 

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=WP1blVh

1ZQM 

 

Obs: Beba água e vá ao 

banheiro antes da aula 

online, separe seu 

material: caderno e 

estojo com lápis e 

borracha. 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

mas podemos usar 

nossa criatividade 

para criarmos 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM
https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM
https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM


 
 

Aguardo todos vocês lá! 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Systemic 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre:  

As consoantes G, H, J e 

K. Os seus sons e as 

palavrinhas que 

começam com essas 

letras. 

Materiais necessários: 

 

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: Nomes. 

Nesta aula vamos treinar 

a escrita do nome, contar 

as letras e identificar as 

vogais e as consoantes, 

você pode comparar seus 

nomes com o de sua 

família. 

 

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: A revisão da 

consoante B. Com a ajuda 

de seus familiares, treine 

a leitura da letra “B” que 

se encontra no nosso 

caderno de leitura. Faça 

um vídeo e poste na nossa 

plataforma. 

 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 10/07 (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 

Olá Turma linda! 

O Link para a aula 

online estará 



 
● Grãos de arroz 

●  Cola 

● Folha de 

atividade   

● Pincel 

(canetinha) 

Cole o arroz nessas 

letrinhas e espere secar, 

em seguida pinte a 

atividade utilizando o 

seu pincel.  

A atividade estará 

anexada na nossa 

plataforma. 

 

Não esqueça de colocar 

a data e treinar o seu 

nome. 

sugestão de vídeo:  

https://www.youtube.c

om/watch?v=CrmX7I8

8VQk 

Após assistir a vídeo 

aula, faça a atividade a 

qual estará anexada na 

nossa plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

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? 

 

Obs: Beba água e vá 

ao banheiro antes da 

aula online. 

 

Aguardo todos vocês 

lá! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CrmX7I88VQk
https://www.youtube.com/watch?v=CrmX7I88VQk
https://www.youtube.com/watch?v=CrmX7I88VQk

