
 

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 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 

Segunda-feira 

 

Aula Online 

 

Data 15/06 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T051: 10:00 ÀS 10:50 

T052: 09:00 ÀS 09:50 

Vespertino: 

 

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 

indicada em nossa sala 

Google no item 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Circuito 

Motor Infantil. 

 

Recursos: corda, 

caixas de madeira 

mailto:regiane.silva@lasalle.org.br
mailto:vanessa.bacelar@lasalle.org.br


 

T055: 16:00 às 16:50 

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 letra L, l, o som 

da letra, sua  família 

silábica e algumas 

Letra L 

https://www.youtube.co

m/watch?v=r-pWjscB5hs 

 

Família silábica 

https://www.youtube.co

m/watch?v=v8L63RYq4k

Q 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade será sobre:  

- Consoante L, l 

- Som da letra 

- Família silábica 

- Leitura e escrita 

de algumas 

palavras. 

(podendo ser usado 

cabo de vassoura), 

garrafas pet, cadeiras, 

tapete. 

 

Desenvolvimento:  o 

nosso circuito motor 

irá trabalhar as 

habilidades motoras, 

pode ser feito no 

quintal, corredor de 

casa, varanda e etc. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=r-pWjscB5hs
https://www.youtube.com/watch?v=r-pWjscB5hs
https://www.youtube.com/watch?v=v8L63RYq4kQ
https://www.youtube.com/watch?v=v8L63RYq4kQ
https://www.youtube.com/watch?v=v8L63RYq4kQ


 

palavras com a letra 

estudada. 

 

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) 

 

 

 

 

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 

 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

 

 

 

 

 

16.06.2020 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Educação Física 

 



 

Terça-feira  

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “Usar a 

criatividade”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 página 101. 

 

 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre: “O céu é o limite”. 

Realize as atividades do 

livro módulo 2 páginas 

102 e 103. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: 

“Construindo e 

encenando histórias”. 

realize as atividades do 

livro módulo 2 página 

104. 

 

Aula on line 

Educação Física 

 

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 16/06 (Terça-

feira). 

 

Matutino: 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

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 

 

Tema:Rolando 

Objetos. 

 

Material: 3 cabos de 

vassoura (podendo ser 

usados, cruzetas, 

bastões). 

 

Desenvolvimento: 

hoje vamos trabalhar 

o manejo de objetos, 

lembrando que 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

usaremos material 

disponível em casa, 

use sua criatividade, 

com os bastões 

deveremos manusear 

os objetos pelo chão 

andando pela casa, 

vamos começar 

movimentando o cabo 

de vassoura e depois 

vamos fazer uma 

variação com uma 

bola, Divirta-se.  

 

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, 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

assim trazendo mais 

conforto e segurança 

no desenvolvimento.  

Aguardo vocês! 

 

 

 

17.06.2020 

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: “No 

mundo fantástico e no faz 

de conta, tudo pode 

acontecer”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 páginas 105. 

 

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:  “Dando vida aos 

tecidos”. Realize as 

atividades do livro módulo 

2 página 106 e 107. 

 

 

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: “Pano 

encantado”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 na página 

108. 

 

 

 

Língua Inglesa 

Responda as páginas 

16 (Escolha o seu 

jantar e pinte )17,18 

(cobrir e pintar ) do 

Activity Book. 

 

 



 

 

 

18.06.2020 

Quinta-feira 

 

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 

“Campos de 

Experiências” 

 

Aula Online: 

Data 18/06 (Quinta-

feira). 

 

Matutino: 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora acesse os links 

abaixo e amplie seu 

conhecimento: 

Meios de Transporte 

https://www.youtube.co

m/watch?v=oEi7COjBrTk 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6TgamyHBv4

c 

 

 

 

 

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: 

Meios de transporte feito 

de sucata. 

 

As instruções estarão na 

nossa turma no Google 

Classroom.   

 

 

 

 

Ludoteca 

Tema: Sol e Lua e 

Terra 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk
https://www.youtube.com/watch?v=oEi7COjBrTk
https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c
https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c
https://www.youtube.com/watch?v=6TgamyHBv4c


 

T051: 10:00 ÀS 10:50 

T052: 09:00 ÀS 09:50 

Vespertino: 

T055: 16:00 às 16:50 

T056: 16:00 às 16:50 

Em nossa aula online de 

hoje o tema será sobre:   

Meios de Transporte 

 

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) 

 

 

 

 

pouco? Então assista 

o vídeo! 

https://youtu.be/Q-

K0KyBBkpI 

 

Sabemos que nem 

sempre temos em casa 

aqueles materiais que 

usamos na escola, 

mas podemos usar 

nossa criatividade 

para criarmos 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

 

 

19.06.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

 

Música 

Aula Online 

 



 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “Criando 

máscaras de papel”. 

realize a atividade do livro 

módulo 2 páginas 109 e 

110. 

 

 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre: “Era uma vez um 

ponto e uma linha”. 

Realize a atividade do livro 

módulo 2 página 111. 

 

 

 

 

 

 

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: “Vamos 

conhecer Paul Klee”. 

Realize as atividades do 

livro módulo 2 páginas 

112 e 113. 

 

Data 19/06 (Sexta-

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 

 

Olá Turma linda! 

 

O Link para a aula 

Música 

Aula Online 

 

Data 19/06 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

T053B: 09:30 às 

10:20 

T054B: 10:30 às 11: 

20 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

Vespertino: 

T057B: 15:30 às 

16:20 

T058B: 16:30 às 

17:20 

 

Olá Turma linda! 

O Link para a aula 

online estará 

disponível em nossa 

Sala Google no Item 

“MÚSICA”. 

 

Tema:  

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. 

Obs: Beba água e vá 

ao banheiro antes da 

aula online. 

 

Aguardo todos vocês 

lá! 

 

 


