
 

Cronograma Semanal 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (as): Larissa, Lylian, Keitiane Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail:  

larissa.sampaio@lasalle.org.br 
keitiane.silva@lasalle.org.br 

lyllian.batista@lasalle.org.br 

Turma: Creche 3 anos T031, T032, T034, 
T035 - REGULAR 

Dias: de 27.04 a 30.04. 

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 

 

Data 1º Tempo 2º tempo  3º tempo 4º tempo 

ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE 

 

 

27.04.2020 
 

 

Revisão das vogais 

 
As Vogais dos animais. 

Esse é um exercício 

muito rápido e 
dinâmico. Para começar, 

deve citar as vogais, 

uma a uma, e aguardar 

as respostas dos alunos. 
Estes devem falar e 

imitar o nome de 

animais que iniciem 
com a letra indicada. 

Por exemplo: 

A: Abelha 
E: Elefante, etc.. 

 

 

Experimentação 

 
Atividade no livro do 

modulo 1 (Pág. 67) – 

Experimentação. 
 

Complete o corpo da 

cobra desenhando as 

linhas.  
Oriente a criança a 

utilizar lápis de cor ou 

gizes de cera coloridos, 
para ligarem as partes 

da cascavel com linhas, 

formando assim o 
desenho do seu corpo.  

 

 

Desenho Livre 

 
Em folhas de papel 

branco deixe a criança 

usar sua criatividade 
para desenhar e pintar 

livremente. 

 

Língua Inglesa 

 
Aula on line 

 

T031: (08:30 ÀS 09:00) 
 

T032: (09:10 ÀS 09:40) 

 

T034: (14:30 ÀS 15:00) 
 

T035: (15:10 ÀS 15:40) 

 
Olá Turma linda! 

 

A Aula deste dia será 
um encontro virtual. 

Quero ver todos vocês! 

mailto:larissa.sampaio@lasalle.org.br
mailto:keitiane.silva@lasalle.org.br
mailto:lyllian.batista@lasalle.org.br


 

Vídeo das vogais: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UBDZyAu
FjDY 

 

Instruções: O link da 

nossa Aula online está 
na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item 
“Língua Inglesa” 

 

Para a aula de hoje 
vamos precisar realizar 

a atividade na página 

12, para realiza-la 
escute o cd do 

Student´s Book, 

responda também as 

páginas 13 e 15. 
Vamos trabalhar os 

vocabulários: chair, 

table, bed 
Para ampliar seu 

conhecimento sobre o 

assunto, após a aula 
online você pode cantar 

juntos com a sua 

Family a música do cd, 
que se encontra na 

página14  

 

Obs: Beba água e vá ao 
banheiro antes da aula 

online, separe seu 

material: livro e estojo 
com lápis e borracha. 

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


 

Aguardo todos vocês lá! 

 

 
 

28.04.2020 

 

 
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 
experiências” com a 

data de hoje. 

 
Instruções: Nossa aula 

desse dia será de 

Revisão dos numerais 
estudados. 

 

Aula Online: 
Data 28/04 (Terça-

feira). 

 

Matutino: 
T031: 09:00 às 09:30 

T032: 09:00 às 09:30 

 
Vespertino: 

T034: 15:00 às 15:30 

T035: 15:00 às 15:30 
 

 
Numeral 5 

 

Em uma folha de papel 
desenhe cinco balões, 

acima de cada balão 

coloque um numeral. 
Ex: balão 1, numeral 1e 

assim por diante. 

Peça para que a criança 

desenhe em cada balão a 
quantidade elementos 

representados no 

numeral que está acima 
de cada balão. 

A criança pode desenhar 

bolinhas, corações, 
pontinhos, deixe ela 

livre, mas acompanhe 

para que ela coloque a 
nos balões as 

quantidades de 

elementos 

correspondente a cada 
numeral. 

  
Desenho Livre 

 

Pintura livre: Usar os 
dedos para fazer figuras 

com tinta. 

 
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 

criarmos alternativas 

com o que temos em 
casa. 

 

Instruções: Para nossa 
atividade de hoje 



 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 
aula. 

 

Aguardo vocês! 
 

Instruções: Para essa 

atividade vamos 
precisar de uma sacola 

plástica, 5 pratos ou 

vasilhas plásticas, 
tampinhas de garrafas, 

bloquinhos ou pequenos 

brinquedos. Cada prato 

ou vasilha precisa ser 
identificado com um 

numeral. 

Ex: Prato/vasilha com 
numeral 1, apenas 1 

tampa... e assim por 

diante. Vamos utilizar 
na nossa aula online. 

 

iremos usar apenas 

uma bola dente de leite, 

com ela iremos mostrar 
algumas formas de 

ensinar a jogar para o 

alto e pegar, jogar no 
chão e pegar. 

Divirta - se junto ao 

seu filho(a) 
 

 

 
29.04.2020 

 

Revisão Formas 
Geométricas 

 

Atividade no livro do 
modulo 1 (Págs. 69) – 

Psicomotricidade. 

 
Utilize objetos com os 

 

Formas Geométricas 
 

Vídeo: Formas 

geométricas  
https://www.youtube.co

m/watch?v=0kjyR9Q2rw

E 
 

 

 
 

Lanche 

 
09:30 às 

09:50 

 
15:30 às 

 

Música e movimento 
 

Vamos nos divertir! 

Coloque as músicas de 
preferência da criança e 

deixe ela a vontade para 

fazer a coreografia.  

Música 

 
Aula Online 

 

Olá Turma linda! 
A Aula deste dia será 

um encontro virtual. 

Quero ver todos vocês! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0kjyR9Q2rwE
https://www.youtube.com/watch?v=0kjyR9Q2rwE
https://www.youtube.com/watch?v=0kjyR9Q2rwE


 

diferentes formatos para 

relembra e revisar as 

formas geométricas: 
Circulo, quadrado, 

triangulo e retângulo.  

Convide a criança a 
escolher uma forma 

geométrica para 

representar o corpo do 
peixe-boi. Ajude-o a 

desenhar a forma 

escolhida utilizando os 
lápis de cor ou gizes de 

cera coloridos.  

 

Esculturas: Com 

massinha de modelar, 

vamos criar diversas 
figuras e brincar com as 

formas geométricas.  

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. 

 
Peço que antes 

assistam o vídeo da 

atividade de roda de 
música com o tema: 

faça seu instrumento 

que também está 
disponível na nossa 

Sala de Aula Google no 

Item Música com a 

data de hoje, nele você 
aprenderá a fazer o 

instrumento 

‘’castanholas’’ com os 
matérias recicláveis de 

sua casa, depois vamos 

juntos tocar nossas 
músicas na aula 

online. 

 
desejo uma boa 

diversão a toda família.  

 

Aula Online: 
Data 29/04 (Quarta-

feira). 

 
Matutino: 



 

T031: 08:30 às 09:00 

T032: 09:10 às 09:40 

 
Vespertino: 

T034: 14:00 às 14:30 

T035: 14:40 às 15:10 
 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 
antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 
 

 

 

30.04.2020 

 

Vogais 

 
Atividade: Em uma folha 

de papel, cole palavras 

recortadas de jornais 
e/ou revistas dê 

preferência para 

palavras grandes. 
Oriente a criança a 

circular com pincel 

apenas as vogais.  

 
Obs: Sempre datar e 

escrever o nome da 

criança em letra bastão 
(letra de forma) e 

estimular a criança a 

cobrir seu nome usando 
o dedinho. 

 

Formas geométricas e 

Cores 
 

Desenhe as formas 

geométricas numa folha 
de papel. Oriente a 

criança a pintar cada 

forma geométrica com a 
cor indicada abaixo: 

 

Círculo: amarelo 

Quadrado: azul 
Triângulo: vermelho 

Retângulo: verde 

 
Obs: Sempre datar e 

escrever o nome da 

criança em letra bastão 
(letra de forma) e 

  

Teatro de fantoches 

 
As crianças adoram 

assistir ou fazer 

apresentações de 
fantoches. Esse tipo de 

atividade estimula a 

imaginação porque 
exige que os pequenos 

incorporem as vozes, 

manias e 

comportamentos de 
suas personagens 

favoritas. Aproveite esse 

momento para 
estimular a criatividade. 

 

Segue abaixo um link 
com um vídeo da 

 

Educação Física 

 
Aula Online 

 

Olá Turma linda! 
 

Hoje o nosso encontro 

será virtual. 
Quero ver todos vocês! 

O link da nossa Aula 

online está na nossa 

sala de Aula do Google 
no Item “Educação 

Física”. 

Faremos uma atividade 
recreativa, com o tema: 

“brincando com o 

balão”. 
 



 

estimular a criança a 

cobrir seu nome usando 

o dedinho. 

Turma do Júlio uma 

turma feita toda de 

fantoche. 
Música: Quem nasceu 

primeiro? 

Link: 
https://www.youtube.c

om/watch?v=4KCm5RN

jHjQ 
 

Aula Online: 

Data 30/04 (Quinta-

feira). 
 

Matutino: 

T031: 08:30 às 09:00 
T032: 09:10 às 09:40 

 

Vespertino: 
T034: 14:00 às 14:30 

T035: 14:40 às 15:10 

 
Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 
Aguardo vocês! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4KCm5RNjHjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4KCm5RNjHjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4KCm5RNjHjQ

