
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Ariel, Ivana Nível de ensino: 1º ano dos Anos Iniciais. Ano: 2020 

E-mail: 

ariel.lima@lasalle.org.br 

ivana.lira@lasalle.org.br 

Turma: Bilíngue: T113, T114, T117, T118 Dias: de 29.06 a 03.07 

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 

 

 

29.06.2020 

Monday 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” Páginas: 

50 a 52.  

Instrução: Realizar as 

atividades em grupo 

devem ser realizadas 

em família. 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 60 e 

61.  

Material Complementar: 

pág:265. 

 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 29/06 (segunda-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

 

Língua Inglesa 

Systemic 

Aula online 

 

Olá turma linda! 

A aula deste dia será 

um encontro virtual! 

Quero ver todos vocês! 

mailto:ariel.lima@lasalle.org.br
mailto:ivana.lira@lasalle.org.br


 

 

 

Leitura do dia: Material 

em anexo na nossa sala 

Google. 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

T117B: 15:30 às 16:20 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

O Link para a aula online 

estará 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? 

 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

Instruções: O link da 

nossa aula online está 

na nossa sala de aula 

da turma no Google 

Classroom no item e o 

assunto que 

trabalharemos será: 

“ Review Directions” 

 Prepare your 

Sketchbook (Caderno 

de desenho) 

Aula online: 

Data: 22.06 (Segunda-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:40  

T114B - 08:10  

VESPERTINO: 

T117B - 14:00 

T118B - 10:10  

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 



 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

30.06.2020 

Tuesday 

 

Língua Portuguesa 

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. 

Data: 30.06 (terça-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:10 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

 

Matemática 

 

Atividade: Vamos 

trabalhar as medidas 

fazendo essa deliciosa 

receita. “Bolo de 

Caneca”.  

Instruções: Realizar a 

atividade seguindo as 

instruções que estarão 

na plataforma do Google 

Classroom.  

 

 

 

Geografia 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 250 e 

251. 

Observação: Realizar a 

atividade com a família. 

 

 

Ciências 

 

Atividade: Livro 

Atividades 

Complementares 2 

página: 29. 

 

 



 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

“Palavras escritas com 

SS.”  

Instruções:  

Por favor, preparar o 

caderno de sala com o 

cabeçalho 

antecipadamente.  

Ir ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula.  

 

Leitura do dia: 

material em anexo na 

sala do Classroom. 

 

English Time! 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

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 no item e o 

assunto que 

trabalharemos será: 

“Worksheet- 

Storytelling” 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2020 

Wednesday 

 

Língua Portuguesa  

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 62 a 

65. 

Leitura do dia: 

Material em anexo na 

nossa sala Google. 

 

Matemática 

 

Atividade: Atividade no 

caderno de sala.   

 

 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Bola e Bastão. 

Material: Dois bastões ou 

cabos de vassoura, uma 

bola e três latas ou copo 

 

Língua Inglesa 

Aula online 

 

Systemic 

Data: 01.07 (quarta-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 



 

 

Artes 

Atividade no Livro 

página: 31.  

Pesquise as obras de 

Wassily Kandinsky e 

realize uma releitura no 

caderno de desenho ou 

em um prato de isopor.  

Use sua criatividade!  

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

plástico de tamanhos 

diferentes. 

Orientações: 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 tirando 

a bola das latas. 

Veja o vídeo e divirta-se! 

 

Instruções da atividade 

estarão disponíveis na 

T114 - 08:10 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito:  

“Worksheet- 

Storytelling” 

Observação: 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) 

 

 

 

 

 

 

Sala de Aula Google no 

item: “Educação Física”. 

 

 

 

02.07.2020 

Thursday 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade: Livro do 

Módulo 2 páginas: 66 a 

68. 

Leitura do dia: 

Material em anexo na 

nossa sala Google. 

 

 

 

 

Matemática 

 

Atividade:  Copie as 

questões no caderno de 

sala. 

 

 

Língua Inglesa 

Systemic 

 

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 

 

Matemática 

 

Atividade: Responda as 

questões que você acabou 

de escrever no caderno. 

 

 

 

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 02/07 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 



 

turma no Google 

Classroom. 

Aula online: 

Data: 02.07 (Quinta-

feira) 

MATUTINO: 

T113B – 10:40 

T114B - 08:15 

VESPERTINO: 

T117B - 14:10 

T118B - 10:10 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 

“Worksheet- 

Storytelling” 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

Tema: CIRCUITO 

MOTOR DOS SALTOS  

1°- Colocar 1 cabo de 

vassoura na parte 

lateral do corpo, saltar 

sobre o cabo 10 vezes, 

com os pés juntos. 

2°- Colocar 1 cabo de 

vassoura na sua frente, 

pular para frente e para 

trás, 10 vezes. 

3°- Dispor no chão 4 

garrafas pets em fileiras 

com distância, para que 

você possa saltar sobre 

elas. 

4°- Marcar o chão com 

fita adesiva ou giz o 



 

Aguardo vocês!  

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

formato em cruz. 

Posicione-se na frente 

da marcação, dentro, 

salte para frente, para a 

esquerda, para trás e 

para trás, repita a 

atividade 10 vezes. 

MATERIAIS: Fita 

adesiva, giz ou 

qualquer Material que 

possa usar como 

marcação para a 

atividade. 

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.  



 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

Aguardo vocês! 

 

 

 

03.07.2020 

Friday 

 

Matemática 

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. 

“MATEMÁTICA”. 

Aula online: 

Data: 03.07 (sexta-

feira) 

MATUTINO: 

T113 – 10:00 

T114 - 08:10 

 

Língua Portuguesa 

 

Leitura do dia: Material 

em anexo na nossa sala 

Google. 

 

 

História 

 

Atividade: Realizar um 

desenho no caderno de 

desenho representando a 

Festa Junina.   

 

 

 

 

Ludoteca 

Vídeo aula 

 

Olá Crianças tudo 

bem? Espero que 

estejam gostando de 

aprender um pouco 

mais sobre nosso 

sistema solar, semana 

passada aprendemos 

um pouco sobre a 

nossa linda e grande 

estrela Sol, hoje vamos 

continuar aprendendo 

um pouco mais, Bom 

vídeo para todos. 

 

https://youtu.be/Nux_

3PVdo9U 



 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 

T118 - 14:10 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: “Jogos 

Matemáticos” 

 

Observação: Por favor, 

preparar o caderno de 

sala com o cabeçalho 

antecipadamente. 

ENGLISH TIME! 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

“Notebook Activity” 

 

Observação: Ir ao 

banheiro e beber água 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

O vídeo explicando a 

atividade 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. 

 



 

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) 

 


