
 

Cronograma Semanal 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

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

E-mail: 

 

Turma:Pré Escolar 2 Regular - T053B, T054B, 

T057B, T058B 
Dias: de 20 a 24.04 

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 

 

 
20.04.2020 

Foguetes 

 
Assistindo a vídeo aula 

da professora sobre o 

assunto dos FOGUETES, 

realize as atividades do 
livro módulo 1 nas 

páginas 72 e 73. Para 

esta atividade ser 
realizada na prática é 

necessário realizar junto 

com a família uma 
experiência. Vamos 

precisar de canudinhos, 

garrafa pet e massinha 
de modelar. Pode 

desenhar foguetes, 

borboletas, aviões ou o 

que sua criatividade 
mandar. (Balão-foguete 

Língua Inglesa 

 
Systemic: Shapes and 

Sizes 

 

Cooking Cookies 
Seguindo a orientação na 

vídeoaula, corte e cole os 

cookies na worksheet. 
Não esqueça de datar e 

escrever seu nome 

completo na atividade. 
 

  

Planetas, Lua ou Estrela 

 
Assistindo a vídeo aula 

da professora sobre 

PLANETA, LUA OU 

ESTRELA, Realize as 
atividades do livro 

módulo 1  nas páginas 74 

, 75 (acesse o link   
https://www.youtube.co

m/watch?v=dob2tk_ipec

&vl=pt) 
referente “Sistema Solar – 

Crianças Inteligentes – 

Conhecendo o Universo.” 
 

Sugestão de filme sobre o 

Feriado: 

- Junto com a família, 
assista ao Filme sobre 

Educação Física 

 
Caminho das letras-

Essa atividade é 

muito boa! Escreva 

no chão, com giz de 
forma aleatória, as 

letras do alfabeto. 

Brinque pulando em 
cima das letras 

dizendo as letras. 

Divirta-se! 

https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec&vl=pt
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec&vl=pt
https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec&vl=pt


 

está em anexo). Vamos lá 

turma, não se esqueçam 

de tirar foto ou gravar 
para ser registrado. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Lanche 

 

09:30 às 
09:50 

 

15:30 às 

15:50 
 

(Após o 

lanche 
realizar a 

escovação 

dos 
dentes) 

 

Tiradentes (História para 

crianças – Tiradentes - 

Os Trupets). 
 

Acesse: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=cXOUvyq0wd

Y 

 

 

21.04.2020 

  

FERIADO DE 

TIRADENTES 

 

FERIADO DE 

TIRADENTES 

 

 

FERIADO DE 

TIRADENTES 

 

 

FERIADO DE 

TIRADENTES 

 

 

 

22.04.2020 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sistema Solar 

 

Assista a vídeoaula da 
professora sobre o 

assunto: SISTEMA 

SOLAR e realize a 
atividade do livro módulo 

1 na página 76 e 77. 

 

Para realizar a atividade 
da página 77 (módulo 1), 

deverá acessar junto com 

a família ao link abaixo: 
http://lasalleam.souioni

ca.com.br/viewer/a34c1

700-00a8-11ea-90d4-
bd0df573e3ad   

Caso não consiga acessar 

pelo link, favor verificar o 
vídeo postado. 

Números Vizinhos 

(Sucessor e Antecessor) 

 
Assista a vídeoaula da 

professora sobre o 

assunto: Revisão dos 
números vizinhos (0 a 39) 

e tente realizar em uma 

folha avulsa a escrita dos 

numerais de 0 a 39; 
 

Assista a vídeoaula da 

professora sobre o 
assunto: Revisão das 

letras estudadas. E 

depois procure em jornais 
e revistas palavras que 

iniciem com as letras A, 

B, C, D, E, realize 
atividade de recorte e 

Língua Inglesa 

 

Systemic: Farm Animals 
 

Assista a vídeoaula da 

professora sobre Farm 
Animals. Será 

introduzido o vocabulário 

relacionado a esse tema. 

Educação Física 

 

Puxando a corda. 
Para essa atividade, 

vamos precisar de 

uma corda, um copo 
plástico, várias 

bolinhas, se não tiver, 

use brinquedos 

pequenos. 
Amarre a corda em 

algum lugar seguro, 

próximo do chão, 
espalhe os 

brinquedos ao longo 

da corda. Comece 
puxando a corda, 

pegue uma bolinha de 

cada vez, coloque no 
copo. Veja o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXOUvyq0wdY
https://www.youtube.com/watch?v=cXOUvyq0wdY
https://www.youtube.com/watch?v=cXOUvyq0wdY
http://lasalleam.souionica.com.br/viewer/a34c1700-00a8-11ea-90d4-bd0df573e3ad
http://lasalleam.souionica.com.br/viewer/a34c1700-00a8-11ea-90d4-bd0df573e3ad
http://lasalleam.souionica.com.br/viewer/a34c1700-00a8-11ea-90d4-bd0df573e3ad
http://lasalleam.souionica.com.br/viewer/a34c1700-00a8-11ea-90d4-bd0df573e3ad


 

colagem em uma folha 

avulsa. Tire uma foto 

para registrar. 
 

 Divirta-se! 

 

 

 
23.04.2020 

Planetas 

 
Assista a vídeo aula da 

professora sobre o 

assunto: PLANETAS e 
realize a atividade do 

livro módulo 1 na página 

78, 79 e 80.  

 
 

Assistindo a vídeo aula 

da professora sobre a 
consoante D, repita o 

som da consoante junto 

com a professora. 
 

Letras B e D 

 
No caderno ou folha 

avulsa, treinar a escrita 

da letra B e D, incluindo 
suas famílias silábicas. 

 

Inicie a leitura de 

pequenas palavras, peça 
a ajuda de sua família. 

 

No caderno ou folha 
avulsa, treinar a escrita 

do numeral 40 e sua 

família numérica (41 até 
49). 

 

Língua Inglesa  

 
Systemic: Farm Animals 

 

Assista a vídeoaula da 
professora sobre Farm 

Animals. Será revisado o 

vocabulário relacionado a 

esse tema. 

Música 

 
Roda de música 

(faça seu 

instrumento) 
 

Assistir ao vídeo de 

como fazer o seu 

instrumento ‘’maraca’’ 
com os matérias 

recicláveis de sua 

casa e vamos juntos 
tocar nossas músicas, 

desejo uma boa 

diversão a toda 
família. Postei em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala 
de Aula. 

Atenção: A 

confecção desse 

instrumento só 
poderá ser feita com 

a presença de um 

adulto. 
 

 

 
24.04.2020 

Lua e suas fases 

 
Assista a vídeo aula da 

Treino do Nome e Hora 

da estória 
 

Língua Inglesa 

 
Systemic: Farm Animals 

Ludoteca 

 
Maratona Turma da 



 

 

 

 
 

professora sobre o 

assunto: LUA E SUAS 

FASES e realize a 
atividade do livro módulo 

1 na página 100, 101, 

102, 103. 
 

 

Para enriquecer o 
aprendizado da página 

77 (módulo 1), junto com 

a família acesse o link 
abaixo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0C_w0WnjIV

A 
 

 

Treinar a escrita do seu 

nome. Usando o seu 

caderno, escreva seu 
nome completo. Lembre-

se de datar a folha. 

 
Trabalho em grupo: Agora 

você e sua família podem 

juntos iniciar a leitura do 
Livro “O Túnel”. E realizar 

o Suplemento de Leitura. 

 

 

Assista a vídeoaula da 

professora sobre Farm 
Animals. Será revisado o 

vocabulário relacionado a 

esse tema e os sons dos 
animais. 

Desenhar os farm 

animals que você lembrar 
no caderno de casa. Em 

seguida, se divirta 

imitando o som deste 
animal. 

Mônica em casa 

 

Divirta-se com a sua 
família assistindo a 

Maratona Turma da 

Mônica em Casa. 
Acesse ao link e 

aproveite: 

 
https://www.youtube

.com/watch?v=M5Mof

0JAUI0 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0C_w0WnjIVA
https://www.youtube.com/watch?v=0C_w0WnjIVA
https://www.youtube.com/watch?v=0C_w0WnjIVA
https://www.youtube.com/watch?v=M5Mof0JAUI0
https://www.youtube.com/watch?v=M5Mof0JAUI0
https://www.youtube.com/watch?v=M5Mof0JAUI0

