
 
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 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 

Segunda-feira 

 

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 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Na nossa aula online 

iremos estudar a família 

de letra M, seu som e sua 

família silábica. 

 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

indicada em nossa sala 

Google no item “Campos 

de Experiências”  

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Bola e Bastão.   

Recursos: Dois 

bastões ou cabos de 

vassoura, uma bola e 

três latas ou copo 

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


 
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 

Na nossa aula online 

vamos trabalhar o 

assunto “Quantidades” 

em inglês (how many?). 

Após a nossa aula 

online, realize a 

atividade anexada em 

Letra M 

https://www.youtube.c

om/watch?v=H-

lfAZGpPtQ 

 

Família Silábica M 

https://www.youtube.c

om/watch?v=C-

vrOkpaeRY 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IoLgb_ZG

b_Q 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

A atividade será sobre a 

letrinha estudada. 

 

 

plástico de tamanhos 

diferentes. 

 

Desenvolvimento: 

Essa atividade, você 

terá que realizar com 

outra pessoa. Coloque 

os copos na mesma 

direção, distantes um 

do outro. 

 Pegue os cabos das 

vassouras e junto com 

seu parceiro, um em 

cada lado, ponha a 

bola no meio dos 

cabos. Desloque-se 

para por a bola nos 

copos ou lata, sem 

deixar cair. 

Faça o percurso três 

vezes, colocando e 

https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=C-vrOkpaeRY
https://www.youtube.com/watch?v=C-vrOkpaeRY
https://www.youtube.com/watch?v=C-vrOkpaeRY
https://www.youtube.com/watch?v=IoLgb_ZGb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=IoLgb_ZGb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=IoLgb_ZGb_Q


 
nossa plataforma 

Google sobre o assunto 

estudado. 

 

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) 

 

 

 

 

tirando a bola das 

latas. 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

 

 

 

23.06.2020 

Terça-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Systemic 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Assista ao vídeo abaixo 

sobre a poesia de Paulo 

Leminski e divirta-se com 

a historinha. 

 

 

Educação Física 

Aula Online 

 

Olá Turma linda! 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 

Quero ver todos 

vocês! 



 
no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre as 

formas geométricas e as 

cores em inglês com a 

teacher. 

Utilize os moldes 

disponibilizados no 

anexo da nossa sala 

Google Classroom para 

montar sua própria 

personagem. Dê um 

nome e poste uma foto 

da sua atividade na 

nossa plataforma. 

Sugestão de video para 

você elaborar sua 

atividade: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=TJhfl5vdx

p4 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: 

“Esculturas!” na página 

115 do livro Módulo 2. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=c5s6id5Udks 

 

 

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 23/06 (Terça-

feira). 

Matutino: 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
https://www.youtube.com/watch?v=c5s6id5Udks
https://www.youtube.com/watch?v=c5s6id5Udks


 
  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Tema: Jogo da 

cobrinha. 

  

Material: 5 folhas de 

papel, lápis, um dado, 

uma bola.   

 

Desenvolvimento: 

Escreva nas folhas, de 

papel os 10 comandos 

de atividades 

propostas. Cada folha 

será dividida por uma 

linha feita com o lápis, 

resultando em 10 

espaços onde serão 

escritos, as 

atividades. Faça um 

dado de papel. Cole as 

folhas no chão em 

forma sinuosa, como 

se fosse uma 



 
 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

cobrinha, jogue o 

dado, onde ele cair, a 

atividade deverá ser 

realizada. 

As atividades: 

1- Correr 3 voltas. 

2-Pular corda 6 vezes. 

3-Pular para frente e 

para trás. 4-Saltar 

para o lado 3 vezes. 

5-Voltar para 

atividade 3. 

6-Jogar a bola para 

cima e bater palma. 

7-Voltar para 

atividade 6. 

8-Bater a bola no chão 

10 vezes. 

9-Voltar para a 

atividade 8. 

10-Descanse. 



 
 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Jogue com a mamãe 

ou o papai e divirta-se! 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro, beber 

água antes de 

iniciarmos a aula e 

usarmos roupas 

apropriadas para a 

aula prática. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

24.06.2020 

Quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Realize a atividade no 

item “Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre: “Hoje 

eu quero andar de um 

jeito diferente” na página 

116. 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Assista a aula online da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre: “Hoje eu quero 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula online da 

professora divirta-se 

com o vídeo sobre 

“Hoje eu quero andar 

de um jeito diferente”, 

que estará em anexo 

em nossa sala Google 



 
 

 

nossa sala Google no 

Item: “Campos de 

experiências” com a 

data de hoje. 

 

Systemic 

 

Na nossa aula online 

iremos fazer uma 

revisão das cores em 

inglês! Em seguida, 

realize a atividade de 

colors disponível no 

anexo da nossa 

plataforma. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jYAWf8Y9

1hA 

  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

andar de um jeito 

diferente” na página 117. 

 

no item “Campos de 

Experiências”. 

https://www.youtube

.com/watch?v=aqj8jp

w0rQw 

 

 

 

 

25.06.2020 

 

Aula Online 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Ludoteca 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=aqj8jpw0rQw
https://www.youtube.com/watch?v=aqj8jpw0rQw
https://www.youtube.com/watch?v=aqj8jpw0rQw


 
Quinta-feira 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 

uma aula online. 

 

Instruções: O link da 

nossa Aula online está 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item 

“Campos de 

Experiências” 

 

Systemic 

 

 

Na nossa aula online de 

hoje o tema será sobre: 

Noções de quantidade 

(cheio e vazio). 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UqxyKwTCi

50 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

Após a aula online da 

professora, realize a 

atividade que estará 

disponível no anexo na 

nossa sala de aula da 

turma no Google 

Classroom no item 

“Campos de 

Experiências”. 

 

 

Tema: O grande 

Astro: O Sol! 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50
https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50
https://www.youtube.com/watch?v=UqxyKwTCi50


 
Hello! Em nossa 

videoaula iremos 

estudar o assunto 

sobre: as quantidades 

das formas geométricas 

e suas cores. Em 

seguida, realize as 

atividades anexadas em 

nossa plataforma 

Google. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=0DsolBaa

b80 

 

Obs: Beba água e vá ao 

banheiro antes da aula 

online, separe seu 

material: caderno e 

estojo com lápis e 

borracha. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

estrela ? Ficou curioso 

? vamos assistir o 

vídeo a seguir então 

para aprendermos um 

pouco mais da nossa 

grande estrela Sol. 

Link para assistir o 

video: 

https://www.youtube

.com/watch?v=e7SF0

opk274 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=0DsolBaab80
https://www.youtube.com/watch?v=0DsolBaab80
https://www.youtube.com/watch?v=0DsolBaab80
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF0opk274


 
Aguardo todos vocês lá! 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

 

 

26.06.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Systemic 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre o 

números de 1 a 20 em 

inglês. Após assistir a 

videoaula, pratique a 

contagem dos números 

de 1 a 20 em inglês no 

game abaixo. 

 

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: “O 

mundo das formas”. 

Junto de sua teacher e os 

colegas, faça uma análise 

das obras de Wassily 

Kandinsky na página 118 

e crie a sua própria obra 

na página 119 do livro 

Módulo 2. 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

Após a videoaula da 

professora, veja um pouco 

mais das obras de Wassily 

Kandinsky num vídeo que 

estará na nossa sala 

Google no item “Campos 

de Experiências” em 

anexo. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BNzMv7ACx

68 

 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 26/06 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

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 

Olá Turma linda! 

O Link para a aula 

online estará 

https://www.youtube.com/watch?v=BNzMv7ACx68
https://www.youtube.com/watch?v=BNzMv7ACx68
https://www.youtube.com/watch?v=BNzMv7ACx68


 
Neste game, você irá dar 

play e escolher a opção 

de número de 1 a 20 

para ligar os pontos em 

inglês. Divirta-se! 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=D0Ajq682

yrA 

 

https://www.abcya.co

m/games/connect_the_

dots 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

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? 

Obs: Beba água e vá 

ao banheiro antes da 

aula online. 

 

Aguardo todos vocês 

lá! 

 

 

27.06.2020 

 

Sábado Letivo 

 

SÁBADO LETIVO 

 

FESTA JUNINA 

 

 

SÁBADO LETIVO 

 

FESTA JUNINA 

 

 

SÁBADO LETIVO 

 

FESTA JUNINA 

 

 

SÁBADO LETIVO 

 

FESTA JUNINA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.abcya.com/games/connect_the_dots
https://www.abcya.com/games/connect_the_dots
https://www.abcya.com/games/connect_the_dots


 
Você sabia que esta 

data é a mais esperada, 

depois do carnaval? 

Você sabe o que 

celebramos na festa 

junina? Quais suas 

roupas típicas? Quem é 

São João? Assista ao 

vídeo abaixo e conheça 

um pouco mais de sua 

história. 

 

Who is Saint John? 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_OO84K9

RuF0 

 

Como surgiu a festa 

junina 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Ji2T53Bu

Da0 

Coisa Boa!  

28 receitas típicas de 

Festa Junina para fazer 

em casa. Acesse o site e 

delicie-se! 

https://www.guiadasem

ana.com.br/receitas/gal

eria/receitas-tipicasde-

festa-junina-para-fazer-

em-casa 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Pula fogueira com as 

canções de festa junina 

que estão disponíveis nos 

links abaixo, inclusive 

algumas músicas 

especialmente em Inglês! 

Chame sua família, afaste 

o sofá e divirta-se! 

 

English Brazilian Forró 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RC2g9LezUB

g&feature=youtu.be 

 

Jumping Popcorn 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ldoO5XZUEd

w&feature=youtu.be 

 

Pula a fogueira 

Vídeo Aula 

(Pré-II) 

Educação física na 

festa junina. 

Material: Argolas, 

cones, latas, cordas. 

Orientações: Nossa 

atividade, será uma 

Estafeta, no ritmo de 

música junina, 

executando os 

comandos como, 

saltos, arremessos, 

deslocamentos em zig-

zag. 

Assista o vídeo e 

divirta-se!  

 

 

Normalmente que tem 

filhos tem pelo menos 

uma festa junina (ou 

https://www.youtube.com/watch?v=_OO84K9RuF0
https://www.youtube.com/watch?v=_OO84K9RuF0
https://www.youtube.com/watch?v=_OO84K9RuF0
https://www.youtube.com/watch?v=Ji2T53BuDa0
https://www.youtube.com/watch?v=Ji2T53BuDa0
https://www.youtube.com/watch?v=Ji2T53BuDa0
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/receitas-tipicasde-festa-junina-para-fazer-em-casa
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/receitas-tipicasde-festa-junina-para-fazer-em-casa
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/receitas-tipicasde-festa-junina-para-fazer-em-casa
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/receitas-tipicasde-festa-junina-para-fazer-em-casa
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/receitas-tipicasde-festa-junina-para-fazer-em-casa
https://www.youtube.com/watch?v=RC2g9LezUBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RC2g9LezUBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RC2g9LezUBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ldoO5XZUEdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ldoO5XZUEdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ldoO5XZUEdw&feature=youtu.be


 
 

Turma do Folclore: 

Dia de São João 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GQe3Fke

Yp14 

 

Sons da Festa Junina 

https://www.youtube.c

om/watch?v=HdpWbu

BlBKo 

 

Atividades para Festa 

Junina 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OLxM1_h

Fdz0 

 

Síto do Pica Pau 

amarelo – Festa de São 

João 

https://www.youtube.c

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mJmlp8E_Bx

Y 

 

Olha pro céu 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Go0ylbveehY 

 

Pula pipoquinha 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UFqBCjcN5w

A 

 

Festa do interior 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6qmnSOQlG

LA 

Cai, cai, balão / 

Capelinha de melão / 

Balão tá subindo 

 

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.  

 

Quintal da Cultura 

https://www.youtube

.com/watch?v=e2MK_

d40mgk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQe3FkeYp14
https://www.youtube.com/watch?v=GQe3FkeYp14
https://www.youtube.com/watch?v=GQe3FkeYp14
https://www.youtube.com/watch?v=HdpWbuBlBKo
https://www.youtube.com/watch?v=HdpWbuBlBKo
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om/watch?v=frWddRky

ZBA 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D-

D3yWfO76g 

 

Mundo Bita São João 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ueTMLzcYcu

0&list=PLPTv_rho1Km1yt

wJQ9ZKeMeZowopQEVW

i 

 

Galinha pintadinha 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qyjt8MwTog4 

 

Diversas 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D-

D3yWfO76g 

 

 Festa Junina com a 

turma da Palavra 

https://www.youtube

.com/watch?v=EScCn

YKUbIE 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=gOqrw

LXmvQA 

 

Dança da Laranja 

Dança da Laranja, em 

que casais ou duplas 

de crianças precisam 

dançar com uma 

laranja ou uma bola 

na testa. Quem deixar 

cair, perde.  

  

Encontre o objeto 

Outra brincadeira boa 

para festa junina é a 

“Encontre o objeto”. A 

criança, de olhos 

https://www.youtube.com/watch?v=frWddRkyZBA
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https://www.youtube.com/watch?v=gOqrwLXmvQA
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Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

Cantada 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLJP_tVi1

LVdhxELSm_bms9dj8ETo

bCmd 

 

  

 

 

vendados, precisa, por 

exemplo, encontrar 

uma bexiga.  

  

Fotos Divertidas 

Para terminar, faça 

várias fotos divertidas 

desse momento e 

publica em nossas 

redes sociais e na sala 

Google  
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