
 

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 15.06 a 19.06 

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 

 

 

15.06.2020 

Monday 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” e 

realizar a atividade da 

página: 40 e 41.  

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro 

Módulo 2.  

Páginas: 42 e 43. 

 

Leitura do dia: Material 

em anexo na nossa Sala 

Google. 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 15/06 (segunda-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

 

Língua Inglesa 

Systemic 

Aula online 

 

Olá turma linda! 

A aula deste dia será 

um encontro virtual! 

Quero ver todos vocês! 

mailto:ariel.lima@lasalle.org.br
mailto:ivana.lira@lasalle.org.br


 

  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

T117B: 15:30 às 16:20 

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 da bandinha 

rítmica, vamos nos 

divertir e fazer juntos essa 

experiência? Aproveitem, 

é diversão na certa. 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

Instruções: O link da 

nossa aula online está 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item e o 

assunto que 

trabalharemos será: 

“Groups and How 

many?” 

Aula online: 

Data: 15.06 (Segunda-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:40  

T114B - 08:15  

VESPERTINO: 

T117B - 14:00 

T118B - 10:10  

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 



 

 

 

16.06.2020 

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: 16.06 (terça-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:10 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

 

Matemática 

 

Trabalhando medidas: 

em família, escolha para 

fazer uma receita de 

alguma comida típica 

das Festas Juninas. 

Depois poste sua foto na 

plataforma, mostrando 

sua deliciosa receita. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Livro do Módulo 2 

páginas: 242 e 243 

(apenas até o quesito 2). 

Instruções: A atividade 

pede o uso de papel 

manteiga, se você não 

tiver em casa, pode usar 

outros tipos de folha 

(papel almaço, folha do 

caderno de desenho, etc). 

 

  

 

 

 

Ciências 

 

Livro de Atividades 

Complementares 2 

páginas: 25 e 26. 

 



 

assunto abaixo 

descrito: Leitura e 

escrita de palavras, 

apresentação da 

família silábica da 

letra X: 

Instruções: Nesta aula 

iremos realizar as 

atividades no caderno 

de sala, por isso deixe o 

cabeçalho pronto.  

 

Leitura do dia: 

material em anexo na 

sala do Classroom. 

 

Ir ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

English Time! 

Instruções: O link da 

nossa aula online está 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 



 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item e o 

assunto que 

trabalharemos será: 

“ Bar Graphs” 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2020 

Wednesday 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro 

módulo 2 - páginas 44 

e 45.  

Leitura do dia: 

material anexado na 

sala do Classroom. 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Atividade no Caderno de 

Sala. Material anexado 

na sala do Classroom. 

 

 

 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Circuito Motor 

Adaptado. corda, caixas 

de madeira (podendo ser 

usado cabo de vassoura), 

garrafas pet, cadeiras, 

tapete.  

Material: o nosso circuito 

motor irá trabalhar as 

habilidades motoras, 

pode ser feito no quintal, 

corredor de casa, varanda 

e etc. 

 

Língua Inglesa 

Aula online 

 

Systemic 

Data: 17.06 (quarta-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:10 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 



 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

1.pular corda, e normal 

que a criança não consiga 

realizar a atividade, mas 

estimule ela a realizar os 

saltos tentando coordenar 

os braços com os pulos, 

fazendo assim com que 

ela crie autonomia para 

mais lá na frente 

conseguir fazer. 

2.zig zag pelas garrafas; 

3, passar por baixo da 

vassoura (ou cadeira). 

4.Rolamento de lado 

5.pular pela vassoura 

6.passar por baixo da 

cadeira 

Veja o vídeo e divirta-se!           

Instruções da atividade 

estarão disponíveis na 

Sala de Aula Google no 

item: “Educação Física”. 

 

assunto abaixo 

descrito: 

“Figure Graphs” 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 



 

 

 

18.06.2020 

Thursday 

 

Língua Portuguesa 

 

Realizar atividade no 

livro Módulo 2 - 

páginas:  46 e 47.  

 

Leitura do dia: Faça a 

leitura do material 

anexado em nossa Sala 

de Aula Google 

Classroom. 

 

 

 

Matemática 

 

Copie as questões do 

material em anexo na 

nossa sala do 

Classroom. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Responda as questões 

copiadas no caderno. 

 

 

Educação Física 

Aula on line 

 

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 

“Educação Física” 

 

Aula Online: 

Data 18/06 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 



 

Aula online: 

Data: 18.06 (Quinta-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:00 

T114B - 08:15 

VESPERTINO: 

T117B - 14:10 

T118B - 10:10 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 

“Tally Chart/ Table 

Chart” 

 

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) 

 

 

 

 

 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

Tema:  Bola ao Cesto.  

Material: Bolinhas de 

ping-pong (podendo ser 

usados bolinhas de 

papel), um balde ou 

pote pequeno, e uma 

mesa.  

Desenvolvimento:  

Nossa atividade de hoje 

será bem divertida, 

coloque o pote na ponta 

da mesa, e na outra 

ponta a criança deve se 

posicionar tentando 

acertar as bolinhas no 

pote, se for usar a 

bolinha de ping-pong a 

bolinha precisa tocar 

uma vez a mesa e 

acertar o pote, caso seja 

bolinha de papel ela 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

deve ser arremessada 

direto ao pote, assista 

ao vídeo e fique atento 

às orientações do 

professor. 

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! 

 

 

 

19.06.2020 

Friday 

 

Matemática 

Aula online 

 

Olá turma linda! 

 

Língua Portuguesa 

 

Leitura do dia: material 

em anexo em nossa Sala 

 

História 

 

Atividades no livro 

Atividades 

 

Ludoteca 

Tema: Sol e Lua e 

Terra 



 

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: 19.06 (sexta-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:100 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito:  

 “Sequência numérica 

e quantificação” 

de Aula Google 

Classroom. 

Complementares 2 

página: 43 (use seu 

caderno de desenho para 

fazer a atividade) e 44. 

 

 

 

 

 

Olá Crianças tudo 

bem? Na atividade 

desta semana iremos 

assistir um vídeo muito 

legal e interessante 

sobre o Sol e Lua.  

Vocês sabiam que Sol 

nasce todas as manhãs 

e se esconde no final do 

dia e que as estrelas 

que nós só vemos à 

noite, não significa que 

elas não estejam no céu 

durante o dia. Você 

quer aprender um 

pouco? Então assista o 

vídeo! 

https://youtu.be/Q-

K0KyBBkpI 

Sabemos que nem 

sempre temos em casa 

aqueles materiais que 

usamos na escola, mas 



 

Instruções: 

Para esta aula iremos 

precisar de alguns 

materiais para 

confeccionar 

bandeirinhas para a 

nossa Festa Junina 

online. Por isso deixe 

separado, revistas, 

folhas coloridas, 

jornais, tesoura, 

barbante, cola bastão…  

Deixe seu caderno de 

sala por perto. O link 

da nossa aula online 

está na nossa sala de 

aula da turma no 

Google Classroom no 

item. 

ENGLISH TIME! 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

podemos usar nossa 

criatividade para 

criarmos alternativas 

com o que temos em 

casa. 

 



 

assunto abaixo 

descrito: 

“Groups, colors and 

how many” 

ATENÇÃO!! 

Nesse dia também 

teremos uma festança! 

Será a “Festa Junina 

do Primeirão”!! 

Convide sua família, 

vistam suas roupas 

juninas que iremos nos 

encontrar para festejar! 

Será no dia 19.06 às 

19h. 

Nossa live junina 

contará com a 

participação de todos 

os alunos dos primeiros 

anos e professores 

também. 

Venham participar do 

nosso Arraiá!! 



 

 


