
 

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 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 

 

Aula Online 

 

Data 08/06 (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 acesse os 

links abaixo e amplie seu 

conhecimento: 

 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

 

Educação Física 

Vídeo Aula  

 

Brincadeiras com 

copos. 

 

Materiais: Copos 

descartáveis 

Desenvolvimento: 

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 aprender 

sobre a consoante J, j, o 

som da letra, sua família 

silábica e algumas 

palavras com a letra 

estudada. 

Letra J 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

lyKhO5BP7A 

 

Família silábica 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WJQPd6xK

6Ow 

 

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: 

- Consoante J, j; 

- O som que está 

letrinha faz; 

- Sua família 

silábica; 

- Leitura e escrita 

de algumas 

palavrinhas com 

a letra estudada.    

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre 

treinar o seu nome. 

 

01-Colocar um copo de 

cor no meio dos copos 

que já vão estar juntos, 

um dentro do outro, seu 

parceiro de 

brincadeiras, terá a 

mesma quantidade. 

Nessa atividade, o aluno 

deve tirar os copos e 

colocar juntos de novo 

até chegar no colorido 

ou numerado. Ganha 

quem chegar mais 

rápido. 

02-Segunda atividade, 

usar 10 copos, empilhar 

os copos como uma 

pirâmide, sem 

derrubar. 

03-Coloque 3 copos um 

ao lado outro. Coloque 

um pedaço de papel, 

https://www.youtube.com/watch?v=-lyKhO5BP7A
https://www.youtube.com/watch?v=-lyKhO5BP7A
https://www.youtube.com/watch?v=-lyKhO5BP7A
https://www.youtube.com/watch?v=WJQPd6xK6Ow
https://www.youtube.com/watch?v=WJQPd6xK6Ow
https://www.youtube.com/watch?v=WJQPd6xK6Ow


 

 

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) 

 

 

 

 

 

embaixo de cada copo. 

Retire com rapidez, o 

papel de cada copo e 

coloque na parte de 

cima. Ganha quem 

conseguir cumprir a 

atividade primeiro. 

Veja o vídeo e divirta-

se! 

Assista o vídeo e 

divirta-se! 

Assista ao vídeo postado 

em nossa Sala Google 

no Item “Educação 

Física” e divirta-se. 

 

 

 

09.06.2020 

Terça-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

 

Educação Física 

 

Aula on line 

Olá Turma linda! 



 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre 

“Descobrir qual é a 

história”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 na página 80. 

 

 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre “Você 

sabe o que é Rapunzel?”. 

Realize as atividades do 

livro módulo 2 na página 

81. 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre 

“História da Rapunzel”. 

Realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas 82 e 83. 

 

Segue abaixo o link da 

historinha “Rapunzel”, 

para poder realizar a 

atividade da página 82 e 

83: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NUd3u6Lt

P1o 

 

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 09/06 (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 

Brincando com balões. 

Material: 2 Balões. 

https://www.youtube.com/watch?v=NUd3u6LtP1o
https://www.youtube.com/watch?v=NUd3u6LtP1o
https://www.youtube.com/watch?v=NUd3u6LtP1o


 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

01-Pegue dois balões, 

jogue para cima, sem 

deixar cair, manipule 

com as duas mãos. 

02-Jogue com um 

balão, com os ombros, 

para cima. 

03-Jogue com a cabeça, 

não deixe cair! 

04-Jogue com o pé, não 

deixe cair, brinque com 

outra pessoa. 

Jogue com a mamãe ou 

o papai e divirta-se! 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 



 

 

 

10.06.2020 

Quarta-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 

conteúdo sobre 

“Comprimento do cabelo 

da Rapunzel”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 na página  84. 

 

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 “O 

côvado”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 na página  85. 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

A professora 

disponibilizará em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser ampliado o 

conhecimento sobre 

“Corpus Christi”.  

 

Segue o link abaixo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zkSLnUU

UpRY 

 

Língua Inglesa 

Aula on-line 

 

Data: 10.06 (Quarta-

feira) 

MATUTINO: 

T051 – 09:30 às 10:20 

T052 - 10:30 às 11:20 

VESPERTINO: 

T055 – 15:30 às 16:20 

T056 - 16:30 às 17:20 

 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual, 

acesse o link em nossa 

Sala de Aula Google no 

Item “Língua Inglesa” e 

vamos aprender muito. 

 

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


 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Na aula de hoje vamos 

estudar sobre: Food 

(Páginas 31,33 e 35) 

 

Obs: Lembre-se de 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 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

A professora 

disponibiliza uma 

atividade em nossa Sala 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 12/06 (Sexta-

feira). 

Matutino: 



 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: 

“Historinha de João 

mata sete”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 nas páginas  

86 e 87. 

 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “João 

mata sete”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 na página  88. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Google no tópico 

“Campos de 

Experiência” onde irá 

ser ampliado o 

conhecimento sobre 

“Noção de quantidade”.  

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 

 

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. 

Acesse ao link em nossa 

Sala Google no Item 

“Música” e vamos nos 

divertir. 

Vamos realizar o 

momento das 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

brincadeiras "Siga o 

maestro"  vamos nos 

divertir e fazer juntos 

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! 

 

 

 

13.06.2020 

Sábado Letivo 

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Sábado Letivo 

Dia do Meio Ambiente 

 

Educação Física 



 

ATIVIDADES 

SUSTENTÁVEIS PARA 

FAZER COM 

CRIANÇAS DURANTE A 

QUARENTENA 

Neste site vocês vão 

aprender a fazer vários 

movimentos em prol do 

meio ambiente, como: 

aprender a fazer seu 

brinquedo de 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 

 

 

VISITAS ONLINE: 

No dia 21.05.2020 o 

ZOOLÓGICO DE SP 

realizou um passeio AO 

VIVO, chame toda sua 

família, pegue sua 

garrafinha com água e 

vamos embarcar nessa 

aventura! 

Veja e divirta-se 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Yg-

A_n80GMo 

 

PASSEIO AO VIVO NO 

AQUÁRIO DE SÃO 

PAULO! 

Vejam que legal! Agora, 

chame toda sua família, 

pegue sua garrafinha 

com água e vamos 

embarcar nessa 

aventura! 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_MHGt72

hjVg&feature=emb_err_

woyt 

 

VÍDEOS (Desenhos) 

sobre o meio 

ambiente: 

Turma da Mônica - 

Cuidado com o Meio 

Ambiente 

Atividade para fazer 

em família 

 Vídeo aula       

(Postar) 

                            

Estafeta do Meio 

Ambiente 

Material: Caixas de 

papelão (que serão as 

lixeiras), um cesto, 

cones ou objetos que 

possam ficar dispostos 

no chão, material que 

vai ser descartado no 

lixo como: latas, 

garrafas descartáveis, 

copos e etc. 

Orientações: Colocar 

as caixas de 

papelão(lixeiras) uma ao 

lado da outra, fazer a 

fileira com os cones ou 

https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/7-atividades-sustentaveis-para-fazer-com-criancas-durante-a-quarentena
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo
https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=_MHGt72hjVg&feature=emb_err_woyt


 

https://www.youtube.

com/watch?v=xqQwP

UrBRY8 

Peixonauta, O caso 

das garrafas plásticas 

https://www.youtube.

com/watch?v=9uwZH

C-ui_Y 

Um Plano para Salvar o 

Planeta | Turma da 

Mônica 

https://www.youtube.

com/watch?v=L3zaoU

aHJhQ 

Músicas sobre o meio 

ambiente: 

Mundo Bita - Nem 

Tudo Que Sobra é Lixo 

https://www.youtube.

com/watch?v=rUeaT5

eqCyg 

outros objetos em frente 

as caixas. 

No início da fileira, 

colocar o cesto com 

material que irá ser 

descartado no lixo, ao 

lado. 

Vamos começar! Pegar 

um material de cada 

vez, fazer o zig-zag e 

jogar o lixo na lixeira. 

Brinque, divirta-se! 

Cuide de sua casa, 

cuide do Meio 

Ambiente! 

Veja o vídeo! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=9uwZHC-ui_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9uwZHC-ui_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9uwZHC-ui_Y
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg

