
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Andreyze, Gabryelle e Vanaysa Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: 

andreyze.marques@lasalle.org.br  

gabryelle.carvalho@lasalle.org.br  

vanaysa.melo@lasalle.org.br 

Turma:Pré Escolar 2 Bilingue - T053B, 

T054B, T057B, T058B 
Dias: de 18 a 22.05 

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: 1 dia de aula 

 

 

Dia 

1º Tempo 2º tempo  

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

3º tempo 4º tempo 

ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE 

 

 

18.05.2020 

 

Aula Online 

 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 

Vespertino: 

T057B: 15:00 às 15:50 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Em nossa aula online de 

hoje iremos aprender 

sobre a consoante H, h. 

 

Atividade no Caderno 

Após a Aula Online da 

professora, realize as 

atividades no caderno 

sobre a consoante H, h 

que foram propostas na 

aula Online. 

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

Rolamento com 

bolinhas- 

Recursos: 

Colchonetes podendo 

mailto:andreyze.marques@lasalle.org.br
mailto:gabryelle.carvalho@lasalle.org.br
mailto:vanaysa.melo@lasalle.org.br


 

T058B: 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” 

 

Systemic 

 

Assista a cooking class da 

professora e observe 

como preparar uma 

deliciosa sopa de vegetais. 

Sua respectiva família e 

iniciar a leitura de 

pequenas palavras. 

 

Letra H - LETRAS - Os 

Pequerruchos Almanaque 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EN33Eb6VcE

M 

 

Ha He Hi Ho Hu - Crianças 

Inteligentes - Aeiou 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZqnqViCWnh

g 

 

Movimento da letra H 

(Cursiva). 

https://www.youtube.co

m/watch?v=705LDPDczn

U 

 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

Semana de La Salle: 

 

Esta semana iremos 

trabalhar diariamente um 

pouco da História de La 

Salle. Hoje a professora 

disponibilizará a música 

“Sou Lassalista”, uma 

história em quadrinhos 

sobre La Salle e uma 

pintura de La Salle, que 

disponibilizaremos na 

sala Google. 

Aproveitem!!!! 

Viva Jesus em Nossos 

Corações!! Para Sempre!!! 

 

ser usados colchão ou 

tapete, brinquedos 

diversos. 

 

A atividade consiste 

em ir de uma ponta a 

outra do tapete ou 

colchão executando os 

rolamentos indo pegar 

um brinquedo e 

voltando para deixar 

do outro lado.  

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EN33Eb6VcEM
https://www.youtube.com/watch?v=EN33Eb6VcEM
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Em seguida, com a ajuda 

de um adulto, prepare a 

sua própria sopa de 

vegetais. Registre e 

publique no mural da 

nossa Sala de Aula. 

 

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! 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Z5PAaE4IUF

0 

 

Aprender pequenas 

palavras iniciado com H 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cRw6sih8twQ 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

Música “Sou Lassalista” 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WhYKshbHU

tY&t=198s 

 

19.05.2020 

 

Vídeo Aula 

Systemic 

 

Assista a vídeoaula da 

professora, que irá 

introduzir o vocabulário 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

 

Atividade 

 

Agora iremos realizar as 

atividades do Livro de 

Alfabetização da 

professora disponível em 

 

Educação Física 

 

Aula on line 

 

Olá Turma linda! 
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de Ioga! Em seguida, 

assista ao vídeo abaixo e 

pratique a sua Ioga 

dance. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nCNS-

Lpubaw 

 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Era uma vez”.  

Realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas. 39 e 40. 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Seu momento de 

leitura”. Realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas 41, 42 e 43.  

 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado uma revisão 

dos conteúdos estudados. 

Realize as atividades do 

livro de alfabetização nas 

páginas 29, 30, 37 e 38. 

 

Semana de La Salle: 

Dinâmica da mão: a 

criança senta junto com 

o/a seu/sua responsável 

e coloca uma de suas 

mãos no centro, os 

integrantes da atividade 

olham e observam as 

diferenças de suas mãos. 

Após esse momento, 

refletir como somos 

diferentes uns dos outros.  

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 19/05 (Terça-

feira). 

Matutino: 

T053B: 09:30 às 

10:20 

T054B: 10:30 às 

11:20 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw
https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw
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Cada criança constrói um 

desenho de si mesmo, 

mostrando algo que ela 

possui de diferente do 

seu/sua responsável.  

 

Vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eLtzvypcurE 

Vespertino: 

T057B: 15:30 às 

16:20 

T058B: 16:30 às 

17:20 

 

Lateralidade- cabo de 

vassoura e corda 

trabalhando 

 

Material: Cabos de 

vassoura, podendo ser 

substituído por 

qualquer objeto que a 

criança consiga 

passar por cima e 

corda. 

A atividade irá 

trabalhar a 

lateralidade através de 

saltos. 

 

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


 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Online 

 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 

Vespertino: 

T057B: 15:00 às 15:50 

T058B: 16:00 às 16:50 

 

Olá Turma linda! 

 

A Aula deste dia será um 

encontro virtual. 

Quero ver todos vocês! 

 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Era uma vez a 

literatura de cordel!”. 

Realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas 44, 46 e 47. 

Podemos realizar as 

atividades do nosso Livro 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Fazendo uma 

Xilogravura”. Realize as 

atividades no livro módulo 

2 na página 45. 

 

 

 

Semana de La Salle: 

 

Grandes coisas são 

possíveis quando 

ajudo o outro. 

Vídeo: 

https://www.youtube

.com/watch?v=wIxEP

NZEGzY 

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


 

Instruções: O link da 

nossa Aula online está na 

nossa sala de aula da 

turma no Google 

Classroom no item 

“Campos de 

Experiências” 

 

Systemic 

 

Assista a aula online e 

pratique ao vivo as poses 

de ioga com a teacher. Em 

seguida, pratique em casa 

com o link abaixo: 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=75m2xWoFB

aA 

 

 

 

de Alfabetização nas 

páginas 39 e 40. 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Marmelo, o Jacaré 

banguelo”. Realize as 

atividades no livro módulo 

2 nas páginas 48 e 49. 

https://www.youtube.com/watch?v=75m2xWoFBaA
https://www.youtube.com/watch?v=75m2xWoFBaA
https://www.youtube.com/watch?v=75m2xWoFBaA


 

 

 

21.05.2020 

 

Aula Online 

 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 

Vespertino: 

T057B: 15:00 às 15:50 

T058B: 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 

 

Aula online 

 

Em nossa aula online de 

hoje a professora 

apresentará os sinais de 

Maior e Menor > e <e 

Noção de posição 

(primeira e última);  

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade sobre sinais de > 

e <, que estará disponível 

no anexo em nossa sala 

Google.  

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

 

Revisão dos Números  

 

Agora é sua vez de revisar 

os números estudados!!! 

Vamos lá! 

Procure os números nas 

embalagens, nos jornais e 

nas revistas. Recorte e 

cole no seu caderno. 

Faça no caderno a 

atividade que estará 

disponível no anexo em 

nossa sala Google. 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

Semana de La Salle: 

Grandes coisas são 

possíveis quando tenho 

fé. Assista ao vídeo 

 

Ludoteca 

Vídeo Aula 

Coordenação motora 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala 

no item “LUDOTECA” 

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 



 

“Campos de 

Experiências” 

 

Systemic 

 

Aprenda as poses de ioga 

que serão mostradas na 

aula ao vivo. Em seguida, 

pratique as 5 poses de 

ioga demonstradas com a 

teacher. Utilize roupas 

confortáveis para esta 

atividade. 

 

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! 

clicando no link abaixo e 

entende como isso é 

possível. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6RKsMO_DZ

n4&feature=youtu.be  

Uma grande árvore - 

Episódio 9 

 

 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

Instruções: Para esta 

brincadeira iremos 

precisar dos seguintes 

materiais:  

• Folha em 

branco 

• Canetinhas 

(pincel) 

• Pedaços de 

emborrachados 

(EVA), tampas de 

garrafa, ou outro 

objeto similar. 

 

Após assistir o vídeo é 

só seguir a 

brincadeira e adequá-

la conforme a 

https://www.youtube.com/watch?v=6RKsMO_DZn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6RKsMO_DZn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6RKsMO_DZn4&feature=youtu.be


 

necessidade de sua 

criança, podendo 

também aumentar o 

grau de dificuldade 

para ampliar a 

habilidade. Ótima 

brincadeira a todos.  

 

 

 

 

22.05.2020 

 

Vídeo Aula 

Systemic 

Na nossa vídeo aula de 

sexta-feira iremos revisar 

o vocabulário das poses 

de Ioga estudado durante 

a semana com a Teacher. 

Pratique suas poses de 

Ioga em casa, também. 

Observe como seu corpo 

se movimenta durante 

este exercício. 

 

Vídeo Aula 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Imitação é tudo!”, 

realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas 93, 94 e 95. 

 

  

Vídeo Aula 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Vamos brincar de 

espelho”, realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas 99 e 100. 

 

Aula Online 

Data 20/05 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

T053B: 09:30 às 

10:20 

T054B: 10:30 às 11: 

20 

Vespertino: 

T057B: 15:30 às 

16:20 



 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Hora do retrato!”, 

realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas 96 e 97. 

Para realizar a atividade 

da página 100, terá que 

acessar o link abaixo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Pia8EBfzhF8 

Ou se preferir, no próprio 

livro na parte inferior tem 

um link de acesso para a 

letra da música. 

 

Agora, podemos realizar 

as atividades do nosso 

Livro de Registro das 

páginas 16, 17 e 18  

 

Semana de La Salle: 

Grandes coisas são 

possíveis quando ajudo a 

cuidar. 

Vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=w77zPAtVTuI 

T058B: 16:30 às 

17:20 

 

Olá Turma linda! 

 

O Link para a aula 

online estará 

disponível em nossa 

Sala Google no Item 

“MÚSICA”. 

 

Roda de música 

(Pedro e o barco) 

 

Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro 

online. Vamos realizar 

o momento da estória 

musical com origami, 

vamos fazer juntos 

essa experiência? 

https://www.youtube.com/watch?v=Pia8EBfzhF8
https://www.youtube.com/watch?v=Pia8EBfzhF8
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI


 

 

Se possível, plante uma 

semente (grão de 

mostarda ou outra 

semente que tiver) e faça 

uma comparação com a 

história de São João 

Batista de La Salle, 

pensando as coisas boas 

que ele plantou. 

Cuidar em casa, 

observando ao longo do 

tempo, o crescimento 

dessa planta, 

relacionando com o 

crescimento de cada 

criança e relacionando 

com o tema pastoral 

“Grandes coisas são 

possíveis”. 

 

Aproveitem, é diversão 

na certa. 

 

 


