
 

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 22.06 a 27.06 

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 

 

 

22.06.2020 

Monday 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” Páginas: 

46 a 49. 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 página: 48. 

 

Leitura do dia: Material 

em anexo na nossa sala 

Google. 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 22/06 (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 

digital. Vamos nos divertir 

e fazer juntos essa 

experiência? 

 

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: 

“Worksheet 3” Vamos 

fazer juntos na aula 

online! 

 

Aula online: 

Data: 22.06 (Segunda-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:40  

T114B - 08:00-08:50  

VESPERTINO: 

T117B - 14:00 

T118B - 14:00-14:50 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

23.06.2020 

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: 23.06 (terça-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:00-08:50 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10-15:00 

 

Matemática 

 

Atividade: Você gosta de 

brigadeiro? Aí vai uma 

receita deliciosa 

trabalhando as medidas.  

 

Instruções: Realizar a 

atividade seguindo as 

instruções que estarão 

na plataforma do Google 

Classroom e no link 

abaixo.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=ECJ-

PWg9SzA 

 

 

Geografia 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 248 e 

249. 

 

 

  

 

 

Ciências 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 27 e 

28. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECJ-PWg9SzA
https://www.youtube.com/watch?v=ECJ-PWg9SzA
https://www.youtube.com/watch?v=ECJ-PWg9SzA


 

T118 - 14:00-14:50 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito:  

“Sons da letra R 

(som brando)” 

 

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. 

 

English Time! 

“My hamster Goes 

Round and round- 

Questions”  

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 



 

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: 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2020 

Wednesday 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 50 e 

51. 

Instruções: Na página 

51 realizar a atividade, 

 

Matemática 

 

Atividade: Realizar 

atividade no caderno de 

sala. 

 

 

 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: “Não deixe o 

balão cair” 

Material: Dois balões, 

bolinhas, pode ser de 

papel, um balde ou cesta 

 

Língua Inglesa 

Systemic 

Vídeo aula 

Data: 24.06 (quarta-

feira) 

 



 

apresentando a história 

para a família.  

 

Leitura do dia: 

material anexado na 

sala do Classroom. 

 

Artes 

 

Atividade no Livro 

página: 30.  

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

pequenos, pequenos 

objetos e pedaços de 

emborrachados, se você 

tiver. 

Orientações: Coloque o 

cesto no chão e ao redor, 

espalhe os objetos, jogue 

os balões para cima, seja 

rápido! Coloque os balões 

dentro do cesto antes que 

os eles caiam. 

Veja o vídeo e divirta-se! 

 

Instruções da atividade 

estarão disponíveis na 

Sala de Aula Google no 

item: “Educação Física”. 

 

Storytelling: My 

Hamster Goes Round 

and Round  

 

 

 

25.06.2020 

Thursday 

 

Língua Portuguesa 

 

 

Matemática 

 

Realizar o jogo 

matemático com a 

 

Matemática 

 

Finalize a construção do 

jogo matemático. Brinque 

 

Educação Física 

Aula on line 

 

Olá Turma linda! 



 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 52 a 

54. 

 

Leitura do dia: Faça a 

leitura do material 

anexado em nossa Sala 

de Aula Google 

Classroom. 

 

 

temática: sucessor e 

antecessor.  

Instruções: Realizar a 

atividade seguindo as 

instruções que estarão 

na plataforma do Google 

Classroom.  

 

Língua Inglesa 

Systemic 

Vídeo Aula/Aula online 

Aula online: 

Data: 25.06 (Quinta-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:40-11:30 

T114B - 08:00-08:50  

VESPERTINO: 

T117B - 14:00-14:50 

T118B - 14:00-14:50 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

com a sua família e 

divirta-se.  

 

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 25/06 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

Tema:Ginástica Geral  

 

Material: Nenhum. 



 

“Storytelling: Appendix 

- Hamster Goes Round 

and Round.” 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Nessa atividade, iremos 

realizar vários 

exercícios na 

sequência. 

1-Em pé, abrir os 

braços e elevar uma 

perna de cada vez, 

várias vezes. 

2-Estender as mãos 

para frente, elevar as 

pernas até poder tocar 

nas mãos. 

3-Em pé, com as mãos 

para trás próximas das 

nádegas, tentar 

encostar os pés nas 

mãos, uma perna de 

cada vez. 

4-Polichinelo, abrindo e 

fechando as pernas e 

braços ao mesmo 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

tempo em velocidade, 

várias vezes. 

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! 

 

 

 

26.06.2020 

Friday 

 

Matemática 

Vídeo Aula/Aula 

online 

Data: 26.06 (Sexta-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:00-10:50 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 58 e 

59. 

 

 

 

História 

 

Atividade: Livro de 

Atividades 

Complementares 2. 

Páginas: 41 e 42. 

 

 

Ludoteca 

Tema: 

 O grande Astro: O 

Sol! 

Olá Crianças tudo 

bem? Na atividade 

desta semana iremos 



 

T114B - 08:00-08:50  

VESPERTINO: 

T117B - 14:10-15:00 

T118B - 14:00-14:50 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: “Sequência 

numérica, adição e 

subtração e sucessor e 

antecessor” 

 

ENGLISH TIME! 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

 “Review Directions- 

Worksheet 1- Hamster 

Goes Round and 

Round” 

 

Leitura do dia: material 

em anexo em nossa Sala 

de Aula Google 

Classroom. 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

aprender um pouco 

sobre o sistema solar, e 

hoje vamos aprender 

um pouco sobre o Sol. 

Se você tiver a 

oportunidade e estiver 

de dia peça aos seus 

pais ou responsáveis 

para lhe levar a um 

lugar que dê para 

avistar o Sol. vocês com 

certeza já sabem que o 

Sol nasce todas as 

manhãs e se esconde 

no final do dia, mas 

vocês sabiam que o Sol 

é uma estrela ? Ficou 

curioso ? vamos assistir 

o vídeo a seguir então 

para aprendermos um 

pouco mais da nossa 

grande estrela Sol. 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

O link do vídeo está na 

plataforma Google 

Classroom. 

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. 

 

 

27.06.2020 

Sábado 

Letivo 

 

Sábado Letivo 

 

Conhecendo a origem 

da Festa Junina!  

A festa junina é uma 

tradicional festividade 

popular que acontece 

durante o mês de 

junho. Essa 

comemoração é 

 

Sábado Letivo 

 

Sugestão de brincadeira: 

Corrida de bexiga  

Por falar em bexiga, você 

também pode fazer uma 

corrida que nem essa 

utilizando bexiga ou uma 

bola. Primeiro, separe as 

crianças em duplas e veja 

 

Sábado Letivo 

 

Sugestão de brincadeira: 

Encontre o objeto  

Outra brincadeira boa 

para festa junina é a 

“Encontre o objeto”. A 

criança, de olhos 

vendados, precisa, por 

 

Sábado Letivo 

 

Sugestão de música: 

Mundo Bita São João: 

https://youtu.be/ueT

MLzcYcu0 

 

  

https://youtu.be/ueTMLzcYcu0
https://youtu.be/ueTMLzcYcu0


 

comum em todas as 

regiões do Brasil, 

especialmente no 

Nordeste, e foi trazida 

para o Brasil por 

influência dos 

portugueses no século 

XVI. Inicialmente, a 

festa possuía uma 

conotação 

estritamente religiosa e 

era realizada em 

homenagem a santos 

como São João e Santo 

Antônio. 

quem consegue ganhar a 

corrida sem deixar a 

bexiga estourar ou cair.  

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

exemplo, encontrar uma 

bexiga. 

 


