
Cronograma Semanal 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Suzana, Cristiane, Daniela Nível de ensino: Educação Infantil Ano: Creche II 

E-mail: 

suzana.menezes@lasalle.org.br 

cristiane.freitas@lasalle.org.br 

daniela.araujo@lasalle.org.br 

Turma: T021, T022, T023 Dias: de 11 a 15/05 

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: 5 dias 

 

Dia 

1º Tempo 2º tempo  

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

3º tempo 4º tempo 

ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE 

 

 

11.05.2020 

 

(segunda-

feira) 

 

MÓDULO 2 

 

Assista ao vídeo que 

mostra os tipos de 

transportes aéreos. 

 

 

Aula Online 

Data 11/05 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 

 

 

MÓDULO 2 

VIVÊNCIA 13 

 

Página 13 – Pergunte se 

a criança reconhece a 

imagem. 

 

Balão de papel 

 

Peça ajuda de sua 

família para juntos 

construir um balão de 

papel. 

mailto:suzana.menezes@lasalle.org.br
mailto:cristiane.freitas@lasalle.org.br


https://www.youtube.

com/watch?v=ZFsMOa

XZRao 

 

Pergunte à criança se 

ela conhece alguns 

desses transportes e se 

já utilizou algum deles. 

Vespertino: 

T022: 15:30 às 16:00 

T023: 15:30 às 16:00 

 

Aula on-line com a 

professora titular de 

cada turma. O link da 

nossa Aula online está 

na nossa sala de Aula do 

Google no Item “Campos 

de experiências” com a 

data de hoje. 

 

A nossa aula de hoje 

será uma contação de 

estória 

 

O VENDEDOR DE 

BALÕES 

 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

-Comente que o balão é 

utilizado como meio de 

transporte e que nós 

podemos viajar nele pelo 

céu. 

-Decore o balão 

utilizando: giz de cera ou 

lápis de cor, cola 

colorida, papéis coloridos 

etc. use sua criatividade. 

 

 

Segue tutorial de como 

fazer. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Pa-

PZOaGiIs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFsMOaXZRao
https://www.youtube.com/watch?v=ZFsMOaXZRao
https://www.youtube.com/watch?v=ZFsMOaXZRao
https://www.youtube.com/watch?v=Pa-PZOaGiIs
https://www.youtube.com/watch?v=Pa-PZOaGiIs
https://www.youtube.com/watch?v=Pa-PZOaGiIs


https://www.youtube.c

om/watch?v=fDoU4ctpx

mA 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

 

 

12.05.2020 

 

(terça-feira) 

 

Rumo ao espaço - Um 

Herói do Coração 

 

Assistir ao vídeo 

clicando no link 

https://www.youtube.c

om/watch?v=22ADhlYJ

JSU&pbjreload=10 

 

VIVÊNCIA 14 

 

Vamos construir um 

foguete! 

 

Iremos precisar de: rolo 

de papel higiênico, 

tesoura sem ponta, cola 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

 

Coordenação motora 

 

Faça bolinhas com 

massinha de modelar ou 

amasse bolas de papel, 

para representar os 

planetas e brinque de 

explorar o universo com 

 

Ed. Física 

 

Aula Online 

Data 12/05 (Terça-

feira). 

Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 

Vespertino: 

T022: 15:00 às 15:30 

https://www.youtube.com/watch?v=fDoU4ctpxmA
https://www.youtube.com/watch?v=fDoU4ctpxmA
https://www.youtube.com/watch?v=fDoU4ctpxmA
https://www.youtube.com/watch?v=22ADhlYJJSU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=22ADhlYJJSU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=22ADhlYJJSU&pbjreload=10


Descubra mais sobre o 

universo e responda as 

perguntas abaixo: 

 

-Onde as crianças 

estavam quando 

brincavam de 

astronautas? 

-E depois, onde foram 

brincar e explorar? 

branca, papéis coloridos, 

lápis, tinta guache. 

 

Segue o tutorial de como 

fazer um foguete: 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=saGj6CJ6p

xU 

 

Coloque a música: “O 

foguete” do Caixa de 

Brinquedo, assim você 

poderá brincar de 

astronauta com o 

foguete 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Xr0MMcde

49s 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

o foguete que você 

acabou de construir! 

 

 

T023: 15:40 às 16:10 

Olá Turma linda! 

 

Hoje o nosso encontro 

será virtual. 

Quero ver todos vocês! 

O link da nossa Aula 

online está na nossa 

sala de Aula do Google 

no Item “Educação 

Física”. 

Faremos uma 

atividade, com o tema: 

“Circuito psicomotor”. 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=saGj6CJ6pxU
https://www.youtube.com/watch?v=saGj6CJ6pxU
https://www.youtube.com/watch?v=saGj6CJ6pxU
https://www.youtube.com/watch?v=Xr0MMcde49s
https://www.youtube.com/watch?v=Xr0MMcde49s
https://www.youtube.com/watch?v=Xr0MMcde49s


 

 

13.05.2020 

 

(quarta-

feira) 

 

VIVÊNCIA 15 

 

Assista ao vídeo: 

O caminhão de 

bombeiros. Veículos de 

serviço clicando no link 

abaixo: 

https://www.youtube.

com/watch?v=O3blFTs

18KI 

 

Depois respondas as 

perguntas: 

 

-Quais os tipos de 

veículos que 

apareceram no vídeo? 

-Você já conhecia 

alguns deles? 

 

Música 

 

Aula Online 

 

Data 13/05 (Quarta-

feira). 

Matutino: 

T021: 10:30 às 11:00 

Vespertino: 

T022: 16:00 às 16:30 

T023: 16:40 às 17:10 

 

Olá Turma linda! 

 

Hoje o nosso encontro 

será virtual. 

Quero ver todos vocês! 

O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 

  

VIVÊNCIA 16 

 

Atividade 7 página 17. 

 

Observe a imagem e 

verifique quais os 

utensílios que os 

bombeiros estão 

utilizando nas situações 

apresentadas? 

Identifique-os ligando 

cada objeto no quadro 

correspondente. 

Pág.  17 

 

MOMENTO EM 

FAMÍLIA 

 

Você conhece a música 

da Turma do 

Cristãozinho - 

Bombeirinhos de 

Jesus? 

 

Que tal você aprender 

junto com a sua 

família! 

Clique no link abaixo e 

divirta-se com essa 

linda música. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=QI_2KH

0c4zM 

https://www.youtube.com/watch?v=O3blFTs18KI
https://www.youtube.com/watch?v=O3blFTs18KI
https://www.youtube.com/watch?v=O3blFTs18KI
https://www.youtube.com/watch?v=QI_2KH0c4zM
https://www.youtube.com/watch?v=QI_2KH0c4zM
https://www.youtube.com/watch?v=QI_2KH0c4zM


-Você já viu um 

caminhão de 

bombeiros? Como é o 

som que ele faz? 

-Você já viu um 

bombeiro? 

Você já  

de Aula do Google no 

Item “Música”. 

 

Hoje nós vamos falarmos 

um pouco sobre os 

instrumentos de 

percussão e faremos o 

nosso vibrafone de copo. 

Chame toda a família e 

vamos fazer essa 

experiência. A diversão 

será demais! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVÊNCIA 17 

 

Abra o livro do módulo 

2 na página 21. 

 

Aula Online 

Data 14/05 (Quinta-

feira). 

 

Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 

  

Artes 

 

Confeccione o Sr. 

Alfabeto como você 

imagina que ele seja. 

 

Ed. Física 

 

Creche II 

 

Vídeo Aula 

 



14.05.2020 

 

(quinta-

feira) 

- O que está sendo 

representado na 

imagem? 

- Conte as velinhas da 

página 75 da atividade 

9. 

-Escolha o adesivo que 

representa a idade que 

você tem e cole na 

página 21. 

 

Vespertino: 

T022: 15:30 às 16:00 

T023: 15:30 às 16:00 

 

Aula on-line com a 

professora titular de 

cada turma. 

O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 

de Aula do Google no 

Item “Campos de 

experiências” com a 

data de hoje. 

 

CONTAÇÃO DE 

ESTÓRIA 

 

O Aniversário do 

Senhor Alfabeto 

Peça ajuda de um 

adulto. 

Utilize materiais que 

você tem em casa à sua 

disposição. 

 

De preferência tire uma 

foto para mostrar à 

professora como ficou o 

seu Sr. Alfabeto. 

 

Circuito psicomotor 

 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala de 

Aula anexada no Item 

Educação Física. 

 

Observe as instruções 

de como desenvolver a 

atividade junto à 

criança. 

 

Sabemos que nem 

sempre temos em casa 

aqueles materiais que 

usamos na escola, mas 

podemos usar nossa 

criatividade para 

criarmos alternativas 



https://www.youtube.c

om/watch?v=Z0PpZ6Tu

0kk 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

com o que temos em 

casa. 

 

Instruções: Para nossa 

atividade de hoje 

iremos usar fita ou giz, 

brinquedos, folhas de 

papel, latas ou 

garrafas, em seguida 

montaremos nosso 

circuito psicomotor. 

Divirta - se junto ao seu 

filho(a) 

 

 

 

15.05.2020 

(sexta-feira) 

Qa\ 

VIVÊNCIA 18 

 

Página 67 – Monte a 

caixa-fogueira e depois 

cole papel celofane (se 

 

Aula Online 

 

Data 15/05 (Sexta-feira). 

 

Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 

  

BRINCADEIRA 

TERRA/ÁGUA 

 

Faça uma marcação no 

chão, pode ser com uma 

 

Ludoteca 

 

Em nossa atividade de 

hoje, vamos jogar o jogo 

de pique-esconde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0PpZ6Tu0kk
https://www.youtube.com/watch?v=Z0PpZ6Tu0kk
https://www.youtube.com/watch?v=Z0PpZ6Tu0kk


tiver) para deixar a 

fogueira mais bonita. 

-Converse sobre qual o 

material necessário 

para fazer uma 

fogueira de verdade. 

-Quando as pessoas 

precisam utilizar uma 

fogueira? Brinque de 

acampamento e 

converse sobre os 

cuidados com o fogo. 

 

Vespertino: 

T022: 15:30 às 16:00 

T023: 15:30 às 16:00 

 

Aula on-line com a 

professora titular de 

cada turma. 

O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 

de Aula do Google no 

Item “Campos de 

experiências” com a 

data de hoje. 

 

Instruções: Vamos falar 

sobre os elementos da 

Natureza: TERRA, 

FOGO, ÁGUA, AR. 

 

corda, uma tira de papel, 

uma fita etc. 

Um lado vai representar 

a TERRA o outro lado vai 

representar a ÁGUA. 

Deve-se escolher uma 

pessoa para dá o 

comando. Quando ela 

disser TERRA você pula 

para o lado da terra, 

quando disser Água você 

pula para o outro lado. 

Uma pessoa será o 

pegado. 

 

Enquanto o pegador 

estiver contando, você 

se esconde, ao final da 

contagem o pegar sai a 

sua procura. Tente 

chegar primeiro ao 

ponto da contagem. 

 



 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

Aguardo vocês! 

 


