
 

Cronograma Semanal 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Andreyze, Gabryelle e Vanaysa Nível de ensino: Educação Infantil Ano: Pré escolar II 

E-mail: 

andreyze.marques@lasalle.org.br 
gabryelle.carvalho@lasalle.org.br 

vanaysa.melo@lasalle.org.br 

Turma: T053B T057B, T054B, T058B Dias: de 27 a 01.05 

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 

 

 

27.04.2020 

 

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 no item “Aula 

de Transmissão ao vivo” 

 
Aula Online: 

 

Módulo 1 (FTD) 

 
Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 

professora, sobre as obras 
de Aldemir Martins e 

Lucia Buccini e sua 

história, Realize as 

atividades do livro módulo 
1 nas páginas: 81, 82 e 83. 

( Acesse o link 

http://ftd.li/aa49ec e 
http://ftd.li/ezqnuh ) 

 

Tire uma foto para 
registrar. 

 

 

Módulo 1 (FTD) 

 
Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 

professora sobre Mar e 
ondas, Realize as 

atividades do livro módulo 

1 na página. 85 e para 

realização das atividades 
das páginas: 86 e 87 vocês 

terão que ouvir a música “ 

Ao infinito”, do grupo 
Vintena Brasileira. 

Acesse o Link 

https://youtu.be/q2PvJk
aWoYU 

 

 

Educação Física 

 
Educação Física 

 

Vídeo Aula 
 

Amarelinha Twister- 

 

Nessa atividade, 
vamos precisar de 

papel A4, pincel ou 

lápis de cor, fita 
adesiva. No papel A4 

vamos pintar os pés e 

as mãos várias vezes, 
depois é só colar no 

chão. 

http://ftd.li/aa49ec
http://ftd.li/ezqnuh


 

Data 27/04 (Segunda-

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 

 

Obs: Beba água e vá ao 
banheiro antes da aula 

online, separe seu 

material: livro e estojo 

com lápis e borracha. 
 

Aguardo todos vocês lá! 

 
Systemic 

 

Farm Animals 
 

Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 
professora, aprenda sobre 

o vocabulário de animais 

da fazenda e seus sons. 

Realize a atividade da 
Lesson 25 “Find the right 

heads. Paste the pictures 

from the apêndix in the 
correct place.” E depois, 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lanche 
 

09:30 às 

09:50 

 
15:30 às 

15:50 

 
(Após o 

lanche 

realizar a 
escovação 

dos 

dentes) 
 

 

 

 
 

 

 

Coloque os desenhos 

no chão de forma 

aleatória, mas 
enfileirados. Não pode 

errar, se isso 

acontecer, dê a vez 
para outro. Veja o 

vídeo e divirta-se! 

 
 



 

de acordo com as 

orientações da 

professora, realize uma 
atividade de revisão dos 

conteúdos anteriormente 

estudados.  
 

Obs: Sempre datar e 

pedir para a criança 
escrever o nome dela. 

 

 

28.04.2020 

Systemic 

 
Farm Animals 

 

Assistindo a vídeo aula da 
professora sobre Farm 

animals, realize a 

atividade da Lesson 26 e 
crie sua própria fazenda 

por meio de recorte e 

colagem. E depois, de 

acordo com as 
orientações da 

professora, realize uma 

atividade de revisão dos 
conteúdos anteriormente 

estudados. 

Módulo 1 (FTD)  

 
Assistindo a vídeo aula da 

professora sobre Lendas e 

Contos. Realize as 
atividades do livro módulo 

1 nas páginas. 88, 89 

(Nessa atividade teremos 
que retomar ao vídeo “A 

Moça do retrato”). Que 

estará disponível na sala 

Google. 
 

Assistindo a vídeo aula da 

professora sobre o tema 
“Luas e Meteoros”. Realize 

as atividades do livro 

módulo 1 na página. 105 
ouvindo a música de Luiz 

Gonzaga “Luar do 

Sertão” Acesse o Link. 

Módulo 1 (FTD) 

 
Assistindo a vídeo aula da 

professora sobre as obras 

de Vincent Van Gogh e 
sua história, realize as 

atividades do livro módulo 

1 na página. 106,107 e 
109.  

 

Acesse os links abaixo e 

amplie seu conhecimento 
sobre a Vida de Van Gogh. 

 

https://youtu.be/aEmdD
oHFdTQ 

 

https://youtu.be/t2mMK
2tUsV8 

 

https://youtu.be/jTp-
pm34S54 

Educação Física 

 
Aula on line 

 

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 

“Educação Física” 

 
Aula Online: 

Data 28/04 (Terça-

feira). 
 

https://youtu.be/aEmdDoHFdTQ
https://youtu.be/aEmdDoHFdTQ
https://youtu.be/t2mMK2tUsV8
https://youtu.be/t2mMK2tUsV8
https://youtu.be/jTp-pm34S54
https://youtu.be/jTp-pm34S54


 

https://youtu.be/KhfZnZ

wBFHM 

 
Realize um lindo desenho 

nesta atividade. 

 

 Matutino: 

T051: 07:30 às 08:20 

T052: 08:30 às 09:20 
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 

 

Estafeta com bola e 

cone- Para a nossa 
atividade, vamos 

precisar de 1 bola, 4 

arcos, 2 cones, folhas 
de papel A4, 

lembrando que todo 

esse material pode ser 
substituído por outros 

alternativos, seja 

criativo! 
Vamos nos encontrar 

e se divertir na nossa, 

vídeo aula! 

 
Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 
iniciarmos a aula. 

https://youtu.be/KhfZnZwBFHM
https://youtu.be/KhfZnZwBFHM


 

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

29.04.2020 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 no item “Aula 

de Transmissão ao vivo” 

 
Aula Online: 

Data 27/04 (Segunda-

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 

 

Obs: Beba água e vá ao 
banheiro antes da aula 

 

Módulo 1 (FTD) 

 
Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 

professora sobre História 
do Rato. Realize as 

atividades do livro módulo 

1 nas páginas: 111 e 112.  

(Acesse o link 
https://youtu.be/MeDBP

8OU6q4 (Rato palavra 

cantada) 

 

Livro de alfabetização 

 
Assista a aula de 

transmissão ao vivo da 

professora sobre as letras. 
Atividade no livro de 

alfabetização páginas. 30, 

31, 32,33 e 34.  

 

Musicalização 

 
Acesse o link abaixo e 

divirta-se com a 

turma da Galinha 
Pintadinha dançando 

a música da Loja do 

Mestre André. 

https://youtu.be/lVR
amuLgCik  

 

https://youtu.be/lVRamuLgCik
https://youtu.be/lVRamuLgCik


 

online, separe seu 

material: livro e estojo 

com lápis e borracha. 
 

Aguardo todos vocês lá! 

 
Systemic 

 

Farm animals  
 

Assistindo a aula de 

transmissão ao vivo da 
professora sobre Farm 

animals, realize duas 

atividades da Lesson 27. 

Crie seu dado de animais 
da fazenda por meio de 

recorte e colagem. Crie 

seu fantoche de papel 
com as figuras do 

apêndice. 

Depois, de acordo com as 
orientações da 

professora, realize uma 

atividade de revisão dos 
conteúdos anteriormente 

estudados. 

 

 
30.04.2020 

 
Aula Online 

 

Olá Turma linda! 
 

 
Módulo 1 (FTD) 

 

 
Numerais 

 

Assistir a aula de 
transmissão ao vivo da 

 
Música 

 

Vídeo Aula 
 



 

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 “Aula 
de Transmissão ao vivo” 

 

Aula Online: 
Data 27/04 (Segunda-

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 
 

Obs: Beba água e vá ao 

banheiro antes da aula 
online, separe seu 

material: livro e estojo 

com lápis e borracha. 

 
Aguardo todos vocês lá! 

 

Systemic 
 

Assistir a aula de 

transmissão ao vivo da 

professora sobre as letras. 
No caderno ou folha 

avulsa, treinar a escrita da 

letra B, C e D, incluindo 
suas famílias silábicas. 

 

Inicie a leitura de 
pequenas palavras, peça a 

ajuda de sua família. 

 
Continue brincando com 

as letras e suas famílias 

silábicas. (Acesse o Link. 

https://youtu.be/K71Qu
pSub00 

 

professora sobre revisão 

dos numerais de 1 a 39 e 

quantidade. 
 

Roda de música (faça 

seu instrumento) 

 
Assista ao vídeo de 

como fazer o seu 

instrumento musical, 
nesse vídeo você vai 

aprender a fazer uma 

‘’castanhola’’, esse é 
um instrumento 

muito utilizado na 

cultura espanhola, 
vamos fazê-lo com os 

matérias recicláveis 

de sua casa. Desejo 

uma boa diversão a 
toda família. Postei o 

vídeo em nossa 

plataforma de estudos 
Google Sala de Aula 

no item “Música”. 

 



 

Nutrition 

 

Assistindo a aula de 
transmissão ao vivo da 

professora sobre o 

vocabulário de vegetais e 
cores (revisão), realize 

duas atividades da 

Lesson 28 “Paint the 
carrot” e “Paint the 

tomato”, depois de acordo 

com as orientações da 
professora, realize uma 

atividade de revisão dos 

conteúdos anteriormente 

estudados.  

 

 

01.05.2020 
 

 

Feriado dia do 

trabalhador 

 

Feriado dia do 

trabalhador 

 

Feriado dia do 

trabalhador 

 

Feriado dia do 

trabalhador 

 


