
 

 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor(a): Flávia Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: flavia.pontes@lasalle.org.br Turma: Creche 3 anos T033/036 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 

 

Data 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 

Segunda-feira 

 

Aula online 

Systemic 

 

Aula on-line com a 

professora titular. 

O link da nossa Aula 

online está na nossa 

sala de Aula do Google 

no Item “Campos de 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará anexo 

em nossa sala Google no 

item “Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre:  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  



 

 

experiências” com a 

data de hoje. 

 

Lesson: 31 

Topic: Numbers and 

animals - L9 

 

Revisar os animais 

estudados: lion, sheep, 

seal, elephant, pig, 

fish, turtle, dog, bird, 

zebra. 

Imprimir figuras dos 

animais acima e fazer 

um jogo da memória. 

 

Atividade: worksheet 1 

L9. 

Aula Online: 

Data: 22/06 (Segunda-

feira). 

A atividade é sobre: 

Lavar as mãos 

Atividade livro módulo 3 

página 13, 85. 

Questione as crianças 

sobre a importância de 

falar as mãos 

principalmente no 

momento em que 

estamos vivendo. 

Por que é importante 

lavar as mãos? 

O que pode acontecer a 

nossa saúde quando não 

falamos a mão? 

Como de lava as mãos 

corretamente? 

Se possível leve a criança 

para fazer a atividade na 

prática. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

Assista ao vídeo e faça um 

lindo desenho. 

https://youtu.be/CaTXgm

HyMSk  

 

 

A atividade é sobre:  

Cuidar da Higiene é 

importante. 

Atividade livro módulo 3 

página 14. 

Explique para as 

crianças sobre a rotina 

dos hábitos de higiene, 

mostre as imagens do 

livro. 

Tomar banho 

diariamente, escovar os 

dentes, lavar as mãos, 

usar roupas limpas, 

pentear os cabelos, 

cortar as unhas, etc... 

 

 



 

 

Matutino: 

T033B: 10:00 às 10:30 

Vespertino: 

T036B: 15:00 às 15:30 

 

Obs: Lembre-se de 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) 

 

 

 

 

 

23.06.2020 

Terça-feira 

 

Aula online 

 

Aula on-line com a 

professora titular de 

cada turma. 

 

O link da nossa Aula 

online está na nossa 

sala de Aula do Google 

no Item “Campos de 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Systemic 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará anexo 

em nossa sala Google no 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Atividades 

recreativas. 

 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala de 



 

 

experiências” com a 

data de hoje. 

Escrita numeral 6. 

 

Aula Online: 

Data 23/06 (Terça-

feira). 

Matutino: 

T033B: 10:00 às 10:30 

Vespertino: 

T036B: 15:00 às 15:30 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

A atividade é sobre:  

O que devemos fazer 

todos os dias, 

Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=cnzgHAIRq

mc 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

item “Campos de 

Experiências”  

 

Lesson: 31 

Topic: Numbers and 

animals. 

 

Revisar os animais e 

numerais de 1 a 10.  

Videos: Numbers 

https://www.youtube.com

/watch?v=p8lSh1ZUWSM 

 

Atividade: Worksheet  2  - 

L9 

 

 

 

 

Aula anexada no Item 

Educação Física. 

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 alternativas 

com o que temos em 

casa. 

Instruções: Para nossa 

atividade de hoje iremos 

usar latas ou garrafas, 

copos descartáveis, 

brinquedos coloridos, 

01 bola, folhas de papel 

https://www.youtube.com/watch?v=p8lSh1ZUWSM
https://www.youtube.com/watch?v=p8lSh1ZUWSM


 

 

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) 

 

e em seguida 

montaremos nossas 

atividades. 

Divirta - se junto ao seu 

filho(a) 

 

 

 

24.06.2020 

Quarta-feira 

 

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:  

 

 

Systemic 

 

Lesson: 32 

 

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: 

Banho nos brinquedos. 

Incentive as crianças a 

dar banho nos 

brinquedos, lavar os 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo: 

Atividade livro módulo 3 

página 53. 

Assista ao vídeo e em 

seguida disponibilize lápis 

de cor, giz de cera e deixe a 

criança usar a imaginação 

 

Música 

Vídeo Aula 

 

A nossa aula de hoje 

será gravada devido ao 

fato de os professores 

estarem em formação 

neste dia. 

 

A vídeo aula de hoje 

estará disponível em 

nossa sala Google no 

Item “MÚSICA”. 

 



 

 

Topic: Book Project-L1 

 

Familiarizar a criança 

com o livro, explicar 

direções simples. 

 

Front of (frente) 

Back of (trás) 

 

Solicitar que a criança 

escolha um livro 

favorito e explicar: 

 

This is the front of 

your book. (Esta é a 

frente do seu livro). 

 

This is the back of 

your book. (Esta é a 

parte de trás do seu 

livro). 

cabelos, pentear, secar, 

etc. 

Explique que esses são 

os mesmos cuidados que 

os pais têm com as 

crianças. 

Aproveite o momento 

para falar da 

importância do uso 

racional da água. 

  

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

para representar o que 

mais gostou no vídeo. 

Pergunte qual o pássaro ela 

mais gostou? Come eles 

são? E se gostou dos 

cantos? 

 

 

Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro online. 

Vamos realizar o 

momento da bandinha 

digital. Vamos nos 

divertir e fazer juntos 

essa experiência? 

 



 

 

 

 

25.06.2020 

Quinta-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: Atividade 

livro módulo 3 página 

54. 

Converse com a criança 

sobre a reprodução da 

obra Área de Soltura, 

da artista brasileira 

Renata Cruz. Pergunte 

o que eles conseguem 

observar no quadro, em 

seguida eles irão fazer 

 

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: Atividade livro 

módulo 3 página 59 

Separe tintas, pincéis, 

cotonetes ou pode ser 

com o dedo. Pinte o 

pássaro com cores 

variadas.  Deixe secar 

em um lugar seguro. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

Vídeo Aula (ou atividade) 

 

Systemic 

 

Lesson: 32 

Topic: Book Project - L1 

 

Revise as direções simples, 

manuseando o livro: Back 

(trás), Front (frente). 

Coloque na capa é 

explique: 

This is the cover. (Esta é a 

capa).  

Explicar o significado de 

alguns termos referentes ao 

livro. 

The title- O título 

Author: Autor 

Illustrator: Ilustrações.  

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 “Atividades 

recreativas” 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala de 

Aula anexada no Item 

Educação Física. 

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 



 

 

sua própria obra de 

arte ao lado da obra de 

Renata Cruz. 

  

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

Page: Páginas 

Música e movimento 

O sapo não lava o pé. 

Proponha as variações da 

música com as vogais: a, e, 

i, o ,u. 

Deixe a criança a vontade 

para cantar e dançar 

quantas vezes achar 

necessário. 

https://youtu.be/0JkSpP

ZJDkE 

 

criarmos alternativas 

com o que temos em 

casa. 

Instruções: Para nossa 

atividade de hoje iremos 

usar latas ou garrafas, 

01 caixa de sapato, 

brinquedos coloridos, 

01 bola, 01 bastão ou 

cabo de vassoura e em 

seguida montaremos 

nossas atividades. 

Divirta - se junto ao seu 

filho(a)  

 

 

 

26.06.2020 

Sexta-Feira 

 

Aula online 

 

Aula on-line com a 

professora titular de 

cada turma. link da 

 

Brincadeira livre 

 Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

 

Ludoteca 

Vídeo Aula 

 

Tema: O grande Astro: 

O Sol! 



 

 

nossa Aula online está 

na nossa sala de Aula 

do Google no Item 

“Campos de 

experiências” com a 

data de hoje. 

 

Instruções: Arraial 

Junino, comemoração 

dos aniversariantes do 

mês de Junho. 

Prepare sua roupa, 

suas comilanças, faça 

uma decoração junina 

e venha se divertir com 

a gente nessa festa 

animada. 

Aula Online: 

Data 26/06 (sexta-

feira). 

Matutino: 

Google no item “Campos 

de Experiências” 

Momento com a família: 

Aproveite esse momento 

para fazer uma 

brincadeira sobre a festa 

junina. 

Sugestão: 

Pescaria, acerte a lata, 

adivinhas, etc... 

  

  

 atividade que estará anexo 

em nossa sala Google no 

item “Campos de 

Experiências” 

A atividade é sobre:       

Numeral 7 

 

 

 

Systemic 

 

Lesson: 32 

Topic: Book Project - L1 

 

Olá Crianças tudo bem? 

Na atividade desta 

semana iremos 

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 



 

 

T033B: 19:00 às 19:30 

Vespertino: 

T036B: 19:00 às 19:30 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

Orientar a criança a 

escolher seu livro favorito. 

Fazer algumas perguntas, 

revisando as direções e 

informações estudadas: 

Front of/ Back of/ Cover/ 

The title/ Author/ 

Illustrator/Page. 

O responsável que 

acompanhar a criança na 

atividade, também escolhe 

um livro e inicia exploração 

do vocabulário. 

 

- This is my favorite book. 

(Este é meu livro favorito) 

- This is the cover.  

(Esta é a capa). 

- The title the book is… 

( O título do livro é…) 

seguir então para 

aprendermos um pouco 

mais da nossa grande 

estrela Sol. 

Link para assistir o 

video: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=e7SF0opk

274 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274


 

 

- This is the front of my 

book.  

(Esta é a frente do meu 

livro) 

- This is the back of my 

book.  

(Esta é a parte de trás do 

meu livro). 

- The author’s name is… 

(O nome do autor é…) 

Mostrar as ilustrações do 

livro, suas páginas. 

Questionado:What number 

is it?  

 

 

 

27.06.2020 

Sábado Letivo 

 

SÁBADO LETIVO 

 

Origem da festa 

junina 

A festa junina é uma 

tradicional festividade 

 

SÁBADO LETIVO 

 

ATIVIDADES: 

Brincadeiras de festa 

junina para fazer em 

casa Normalmente que 

 

SÁBADO LETIVO 

COMIDAS TÍPICAS 

 

Coisa Boa! 28 receitas 

típicas de Festa Junina 

para fazer em casa Acesso 

 

SÁBADO LETIVO 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 “Lassalinho na roça”. 



 

 

popular que acontece 

durante o mês de 

junho. Essa 

comemoração é 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.  

 

tem filhos tem pelo 

menos uma festa junina 

(ou julina) para ir todos 

os anos: a da escola dos 

filhos. Você já reparou 

como as crianças se 

divertem nessas festas? 

Então, esse ano teremos 

que improvisar nossa 

festa em casa mesmo, 

segue abaixo algumas 

dicas de brincadeiras de 

festa junina bem legais. 

Aproveitem muito.  

Jogo de argola vamos 

começar com um jogo 

bem tradicional: acerte 

a argola.  

o site e delicie-se! 

https://www.guiadaseman

a.com.br/receitas/galeria/

receitas-tipicasde-festa-

junina-para-fazer-em-casa 

 

 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala de 

Aula anexada no Item 

Educação Física. 

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 alternativas 

com o que temos em 

casa. 

Instruções: Para nossa 

atividade de hoje iremos 



 

 

 

 

usar latas ou garrafas, 

brinquedos coloridos, 

01 bola, 01 balão, folhas 

de papel, pincéis 

coloridos, 01 chapéu de 

palha, copos 

descartáveis e em 

seguida montaremos 

nossas atividades. 

Divirta - se junto ao seu 

filho(a) 

 

 


