
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Regiane, Vanessa Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: 

regiane.silva@lasalle.org.br 

vanessa.bacelar@lasalle.org.br 

Turma: Pré Escolar II Regular - T051, T052, 

T055, T056 
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 

 

Data 22/06 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T051: 08:00 ÀS 08:50 

T052: 08:00 ÀS 08:50 

Vespertino: 

T055: 14:00 às 14:50 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora acesse os links 

abaixo e amplie seu 

conhecimento. 

 

Letra M 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

indicada em nossa sala 

Google no item 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Bola e Bastão.  

 

 

Recursos: Dois 

bastões ou cabos de 

vassoura, uma bola e 

mailto:regiane.silva@lasalle.org.br
mailto:vanessa.bacelar@lasalle.org.br


 

T056: 14:00 às 14:50 

 

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” 

 

Em nossa aula online de 

hoje iremos aprender 

sobre a letra M, m, o som 

da letra, sua família 

silábica e algumas 

palavras com a letra 

estudada. 

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_ZGb

_Q 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade será sobre a 

letrinha estudada.  

 

três latas ou copo 

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


 

 

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) 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: sobre: 

 

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 a poesia de Paulo 

 

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: “Hoje 

eu quero andar de um 

 

Educação Física 

 

Aula on line 

Educação Física 

 

Olá Turma linda! 

A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 

Quero ver todos 

vocês! 

 



 

“Esculturas!” na página 

115 do livro Módulo 2. 

 

Leminski e divirta-se com 

a historinha. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=c5s6id5Udks 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

jeito diferente” na 

página 116 e 117. 

 

 

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=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 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

se fosse uma 

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 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! 

 

 

 

24.06.2020 

Quarta-feira 

 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

 

 

Ampliando 

conhecimento 

 

 

Ampliando 

conhecimento 

(Atividade) 

 

 

Língua Inglesa 

Após a vídeo da 

Teacher, realize as 

atividades do livro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: Noções 

de quantidade (cheio e 

vazio). 

 

Após a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência”, acesse o 

link abaixo e amplie seu 

conhecimento:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=UqxyKwTCi5

0 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Após a vídeo aula 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”.  

 

Student´s Book 

páginas 39, 41 ,45 

onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

da Unit 5. 

 

 

 

 

 

 

25.06.2020 

Quinta-feira 

 

Aula Online 

 

Data 25/06 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T051: 08:00 ÀS 08:50 

T052: 08:00 ÀS 08:50 

Vespertino: 

T055: 14:00 às 14:50 

T056: 14:00 às 14:50 

 

Ampliando o 

conhecimento 

/atividade 

 

Após a aula on-line da 

professora, ficará 

disponível um a atividade 

na nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” em anexo. 

 

Ampliando o 

conhecimento/ 

atividade 

 

Após a aula on-line da 

professora, realize a 

atividade que estará 

disponível no anexo na 

nossa sala de aula da 

turma no Google 

 

Ludoteca 

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 

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


 

 

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” 

 

Em nossa aula online de 

hoje iremos revisar as 

letrinhas estudadas. 

 

Obs: Beba água e vá ao 

banheiro antes da aula 

online, separe seu 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Classroom no item 

“Campos de 

Experiências”. 

 

 

 

  

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. 

Link para assistir o 

video: 



 

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) 

 

 

 

 

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 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

 

 

26.06.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

 

Vídeo Aula (ou 

atividade) 

Após a vídeo-aula da 

professora veja um 

 

Música 

Aula Online 

 

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


 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “No 

mundo das formas”. 

Realize a atividade do 

livro módulo 2, na página 

118. 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre: “Círculos, 

quadrados, triângulos e 

uma grande confusão. 

Realize a atividade do livro 

módulo 2, na página 119. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

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.c

om/watch?v=BNzMv7A

Cx68 

 

Data 26/06 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

T051: 07:30 às 08:20 

T052: 08:30 às 09:20 

Vespertino: 

T055: 13:30 às 14:20 

T056: 14:30 às 15:20 

 

Olá Turma linda! 

O Link para a aula 

online estará 

disponível em nossa 

Sala Google no Item 

“MÚSICA”. 

 

Tema:  

Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro 

online. Vamos realizar 

o momento da 

bandinha digital. 

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


 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

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 

Ampliando o 

conhecimento 

 

Festa Junina 

 

- Você sabia que esta 

data é a mais esperada, 

depois do carnaval? Você 

sabe o que celebramos 

 

SÁBADO LETIVO 

 

Acesse o link: 

 

Turma do Folclore: Dia 

de São João 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GQe3FkeYp1

4 

 

SÁBADO LETIVO 

 

Acesse o link: 

Atividades para Festa 

Junina 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OLxM1_h

Fdz0 

 

 

SÁBADO LETIVO 

Vídeo Aula 

(Pré-II) 

Educação física na 

festa junina. 

 

Material: Argolas, 

cones, latas, cordas. 

Orientações: Nossa 

atividade, será uma 

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=OLxM1_hFdz0
https://www.youtube.com/watch?v=OLxM1_hFdz0
https://www.youtube.com/watch?v=OLxM1_hFdz0


 

na festa junina? Quais 

suas roupas típicas? 

Assista ao vídeo abaixo e 

conheça um pouco mais 

de sua história. 

 

 - Sons da Festa 

Juninahttps://www.yout

ube.com/watch?v=HdpW

buBlBKo 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

Síto do Pica Pau 

amarelo – Festa de São 

Joãohttps://www.yout

ube.com/watch?v=frWd

dRkyZBA 

 

Estafeta, no ritmo de 

música junina, 

executando os 

comandos como, 

saltos, arremessos, 

deslocamentos em zig-

zag. 

Assista o vídeo e 

divirta-se! 

 

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

