
 

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 08.06 a 13.06 

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 

 

 

08.06.2020 

Segunda-feira 

 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” Realizar 

a leitura da página 38 e 

as atividades da página 

39. 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro 

Módulo 2: realizar 

leitura das páginas 34 

a 36, e realizar 

atividades da página 

37. 

 

Música 

 

Aula Online 

Data 08/06 (segunda-

feira). 

Matutino: 

T111: 07:30 às 08:20 

T112: 08:30 às 09:20 

 

Língua Inglesa 

 

Atividade no livro 

página 103 (Olhe e 

ligue) 

Instruções da atividade 

estarão disponíveis na 

mailto:maiscia.marques@lasalle.org.br
mailto:mirella.parente@lasalle.org.br
mailto:shirlene.costa@lasalle.org.br


 

 Leitura do dia: revisão 

da famílias estudadas. 

 

 

 

 

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 "Siga o 

maestro vamos nos 

divertir e fazer juntos 

essa experiência? 

Aproveitem, é diversão 

na certa. 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

Sala de Aula Google no 

item: “Língua 

Inglesa”. 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

09.06.2020 

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: 09.06 (terça-

feira) 

 

Matemática 

 

Atividade no caderno 

de sala. Copie as 

questões do material 

anexado e depois 

responda. 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Livro do Módulo 2 

páginas: 240 a 241 

Instruções: atividade 

somente leitura para 

informação. Releia 

também a historinha 

anexada no Classroom. 

 

 

Ciências 

 

Livro do Módulo 2 

páginas: 170. 

Instruções: procurar as 

peças de tangram 

presentes na página 

283, do Material 

Complementar do livro.  

 

 

 



 

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: 

Língua Portuguesa 

Apresentação da 

família silábica da letra 

R, escrita de palavras 

(ditado e exercício) e 

leitura de palavras.  

 

Instruções: Nesta aula 

iremos apresentar a 

família silábica da letra 

R. Também iremos 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 



 

realizar o ditado, sendo 

assim, os 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! 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

 

 

10.06.2020 

Quarta-feira 

 

Língua Portuguesa  

 

 

Matemática 

 

Atividade no Caderno 

de Sala: copie e 

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

 

Língua Inglesa 

 

Aula on-line 



 

Atividade no livro 

módulo 2 - páginas 38 

e 39. 

 

Instruções: para 

responder às 

atividades, releia o 

texto das páginas 34 a 

36. 

 

Leitura do dia: 

material anexado no 

Classroom. 

 

Artes 

 

Atividade no Livro 

página 28. 

 

responda as questões 

do material anexado 

no Classroom. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

Dançando no 

quadrado. 

Material: Fita adesiva. 

Com a fita adesiva, faça 

marcação de quadrados 

no chão. Veja o vídeo e 

a sequência dos passos 

nos quadrados. Chame 

o papai ou mamãe e 

divirta-se! 

Realizar a atividade 

seguindo as instruções 

que estarão na 

plataforma do Google 

Classroom, na pasta 

“Educação Física” 

 

Data: 10.06 (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 

5 (Páginas 38,39,106) 

 

Instruções: O link da 

nossa aula on-line está 

na nossa sala de aula 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos dentes) 

 

 

 

 

da turma no Google 

Classroom no item  

“Língua Inglesa”. 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

11.06.2020 

(quinta-feira) 

 

 

DIA SANTO 

 

CORPUS CHRISTI 

 

DIA SANTO 

 

CORPUS CHRISTI 

 

DIA SANTO 

 

CORPUS CHRISTI 

 

DIA SANTO 

 

CORPUS CHRISTI 

 

 

12.06.2020 

Sexta-feira 

 

Matemática 

 

Aula online 

 

Olá turma linda! 

 

Língua Portuguesa 

 

Livro Módulo 2: 

realizar leitura e 

atividades das páginas 

40 e 41. 

 

História 

 

Livro Módulo 2: leitura 

e atividade nas páginas 

212 e 213 

 

 

Ludoteca 

 

Assista ao vídeo abaixo 

e divirta-se 

aprendendo um pouco 



 

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  

“MATEMÁTICA”. 

Aula online: 

Data: 12.06 (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:  

 

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) 

 

 

 

 

 

mais sobre as 

palavrinhas mágicas. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Mn-

KI0FuEZ0 

Após o vídeo dialogar 

com a criança a 

respeito do que ela 

entende por essas 

palavras que foram 

ditas, e sobre a 

importância de termos 

boas maneiras com 

todas as pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0


 

“JOGOS 

NUMÉRICOS” 

Atividades lúdicas e 

significativas com 

conteúdos trabalhados 

durante o trimestre. 

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) 

 

 

 

13.06.2020 

Sábado Letivo 

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

 

Vamos conhecer o 

aquário de São Paulo?  

Passeio ao vivo no  

Aquário de São Paulo. 

Vejam que legal!  

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

Neste site vocês vão 

aprender a fazer vários 

movimentos em prol 

do meio ambiente, 

como: aprender a fazer 

seu brinquedo de 

 

Sábado Letivo 

Língua Inglesa 

 

Responder às páginas 

104, 105. 

Assista o vídeo How to 

Recycle (Como Reciclar) 

https://youtu.be/Q53

kNmxTgPw 

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

 

Música 

Atividade para fazer 

em família 

 

Querida turminha, hoje 

o dia é para falarmos 

https://youtu.be/Q53kNmxTgPw
https://youtu.be/Q53kNmxTgPw


 

Agora, chame toda sua 

família, pegue sua 

garrafinha com água e 

vamos embarcar nessa 

aventura! 

link: 

https://www.youtube.

com/watch?v=_MHGt

72hjVg&feature=emb_

err_woyt 

materiais recicláveis e 

também a separar e 

doar os brinquedos 

que você não usa mais. 

https://www.reciclasa

mpa.com.br/artigo/7-

atividades-

sustentaveis-para-

fazer-com-criancas-

durante-a-quarentena 

 

sobre o meio ambiente, 

mas cantar também é 

um modo de expressar 

seus sentimentos o que 

você pensa. 

Então hoje deixo aqui 

para vocês duas 

músicas bem legais 

para que vocês ouçam 

com atenção e 

coloquem em prática o 

que aprenderam com 

elas. 

Músicas sobre o meio 

ambiente: 

Mundo Bita - Nem 

Tudo Que Sobra é Lixo 

https://www.youtube.

com/watch?v=rUeaT5e

qCyg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg&feature=emb_err_woyt
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https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
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Palavra Cantada | 

Pomar 

https://www.youtube.

com/watch?v=kfinwr3

A9fg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg

