
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Daniela, Bernadeth  Nível de ensino: Educação Infantil Ano: Pré I Bilingue 

E-mail: 

daniela.araujo@lasalle.org.br 

bernadeth.avelino@lasalle.org.br 

Turma: T043B, T044B e T047B Data: 29.06 a 03.07 

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: 5 dias 

 

 

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 

 

Segunda-Feira 

  

Módulo 2 

 

Vamos cantar? 

 Página 85 - Música O 

Avião (Cantiga Popular). 

Página 86 – Se eu tivesse 

asas, certamente poderia 

voar (Vamos lá!) Para 

começar a sua 

construção, observe 

atentamente a imagem da 

 

Consoante N 

 

Apresentação da 

consoante “N” 

 

- Para realizar o 

movimento da consoante 

N, utilize a massa de 

modelar e faça o traçado 

da letra para entender de 

 

Consoante  

Consoante N 

 

Traçar a consoante “N” 

no ar e depois no 

caderno pautado ou 

folha avulsa cole 

pedaços de papel picado 

na consoante “N”. 

(A letra N poderá ser 

feita com o auxílio de 

 

Educação Física 

Aula Online 

 

Data 29/06 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T041: 08:20 às 09:00 

T042: 09:10 às 09:50 

Vespertino: 

T045: 14:20 às 15:00 

T046: 15:10 às 15:50 

mailto:daniela.araujo@lasalle.org.br
mailto:bernadeth.avelino@lasalle.org.br


 

página 86 e peça a ajuda 

de um adulto para iniciar 

o seu projeto (Construção 

de um avião), depois voe o 

mais rápido que puder! 

  

Página 87 – Se eu voasse 

Lá No Céu, existem 

muitas personagens de 

filme, livros, gibis e 

desenhos animados que 

voam. Pense em todas 

que você conhece. 

Lembre-se da maneira 

que eles voam e se usam 

ou não capas. 

Desenhe o seu Super-

Herói. 

Assista o vídeo usando o 

link abaixo e divirta-se. 

https://youtu.be/mfJnv

TyQMPQ 

forma concreta o seu 

movimento. 

Assista ao vídeo usando o 

link abaixo e divirta-se 

com a letra . 

https://youtu.be/fiehH0

jRhxY 

Systemic 

 

Science - Animals 

(Review) 

 

Pets (Worksheet) 

Draw or take a picture of 

your pet. 

https://youtu.be/pWepf

J-8XU0 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

um adulto fazendo o 

traçado grande e 

colocando a cola para a 

criança colar o papel 

picado em cima) 

  

Obs: Sempre datar e 

escrever o nome da 

criança em letra bastão 

com o pincel amarelo 

(letra de forma) e 

estimular a criança a 

cobrir seu nome usando 

o lápis de escrever e em 

seguida copiar embaixo. 

  

 

 

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, com o tema: 

Atividades 

recreativas: noção de 

espaço e lateralidade. 

 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 

https://youtu.be/pWepfJ-8XU0
https://youtu.be/pWepfJ-8XU0


 

 

 

30.06.2020 

 

Terça-Feira 

 

Aula Online 

Numeral 18 

 

Apresentação do 

numeral 18 

- Explorar a sequência 

numérica de 1 a 18 

concretamente. (Utilizar 

tampinhas, blocos, 

palitos etc.) 

Realizar o treino do 

numeral 18 fazendo o 

traçado em uma folha 

avulsa. 

Módulo 2 

Você já brincou de morto-

vivo? 

Página 88 – Quando é 

dito morto, todo mundo 

tem que que se abaixar. 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item “Campos 

de Experiências”  

A atividade é sobre:  

Praticando o numeral 

18. 

 Traçado do numeral 18 

na folha disponível ou 

praticar no caderno 

pautado. 

Clique no link abaixo e 

veja o vídeo dos 

numerais. 

https://youtu.be/OcWu

NYyNxrE 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre:  

 

Fixação dos 

conteúdos: 

Treinando as letras 

estudadas 

 No caderno pautado 

com a ajuda de um 

responsável a criança 

fará o treino das letras: 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre:  

 

 

Systemic 

 

 (talk about) 

-Introducing your pet. 

-Show the photo or 

draw about your Pet. 

_ Big and small 

 

https://youtu.be/OcWuNYyNxrE
https://youtu.be/OcWuNYyNxrE


 

Quando é dito vivo, todo 

mundo tem que se 

levantar. 

Vamos brincar em 

família, será divertido. 

 

Página 89 e 90 – 

Experimentação 

Observe as crianças e 

escreva no balão se a 

professora está falando: 

MORTO ou VIVO 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, L, M e N. 

Escrever as letras 

bastão no seu caderno 

pautado. 

Obs: Sempre datar e 

escrever o nome da 

criança em letra bastão 

com o pincel amarelo 

(letra de forma) e 

estimular a criança a 

cobrir seu nome usando 

o lápis de escrever e em 

seguida copiar embaixo 

   

 

 

 

01.07.2020 

 

Quarta-feira 

 

Pátio Virtual 

Do Pré 1  

 

Aula Online 

Olá Turma linda!  

 

Ampliando o 

Conhecimento 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade que estará 

anexo em nossa sala 

 

Atividade com 

numerais 

 

Materiais 

10 - Pregadores de 

roupas (caso não tenha 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

Tema: Atividades 

recreativas: noção de 

espaço e lateralidade. 



 

A Aula deste dia será um 

encontro virtual. 

Quero ver todos vocês! 

  

Aula on-line com as 

professoras titular de 

cada turma. 

  

Aula Online: 

Data 01/07 (Quarta-

feira). 

 Matutino: 

T043B: 10:00 às 10:40 

T044B: 10:00 às 10:40 

  

Vespertino: 

T047B: 14:00 às 14:40 

 

O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 

de Aula do Google no 

Item “Campos de 

Google no item “Campos 

de Experiências”  

A atividade é sobre:  

 

 

Pátio Virtual 

  

Acolhida 

 Músicas 

Vídeos 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

poderá substituir: Ex: 

tampinhas, lápis, blocos 

etc...) 

2 - Pratos descartáveis 

ou 2 círculos médio 

poderá ser feito de 

papelão. 

1 – Folha A4 

Obs: Na nossa Aula 

Online a professora dará 

os comandos desta 

atividade 

Será bem divertido!  

 

 

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 iremos usar fita 

ou giz, brinquedos, 



 

Experiências” com a 

data de hoje. 

SYSTEMIC 

 

Prayer 043B 

Music 047B 

 

Obs: Lembre-se de 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) 

 

 

 

 

 

 

latas ou copos 

descartáveis, folhas 

de papel e 01 bola em 

seguida montaremos 

nossas atividades. 

 

Divirta - se junto ao 

seu filho(a) 

 



 

 

 

02.07.2020 

 

Quinta-feira 

 

Praticando a letra N. 

 

Realizar o traçado da 

letra ‘’N’’ na folha 

disponível na Sala do 

Google ou praticar no 

caderno pautado. 

  Módulo 2 

Alçando voos 

Experimentação 10 

 Página 91 

Você sabia que existem 

várias formas de voar? 

Observe as imagens do 

livro. Agora é só brincar. 

Página 92 

Observação de imagem 

( Vulcão)  

  

Página 93 

 

SYSTEMIC 

Vídeo Aula 

 

Science 

-Review about pets 

-Animal movements  

-To make a clay animal  

(Worksheet) 

 

  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Fixação da consoante 

N 

 Pesquisar figuras que 

começam com a letra N. 

Em seguida colar as 

figuras pesquisadas no 

caderno pautado. 

Depois treine a letra 

colocando-a embaixo da 

figura   destacando-a 

com cores diferentes. 

 Hora da brincadeira  

(Palavra Cantada) 

Cantigas de roda  

Segue link abaixo: 

https://youtu.be/_vmxj

-adiPo 

 

 

 

Música 

Aula Online 

 

Data 02/07 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T043B: 10:00 às 10:40 

T044B: 10:50 às 11: 30 

Vespertino: 

T047B: 16:00 às 16:40 

 

Olá Turma linda! 

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 



 

Desenhe um vulcão visto 

de perto e um vulcão 

visto de longe. 

  

Páginas 94, 95, 96, 97 e 

98 – Observação de 

imagem.  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

momento da bandinha 

digital. Vamos nos 

divertir e fazer juntos 

essa experiência?  

 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

 

Aguardo vocês! 

 

 

03.07.2020 

Sexta-feira 

 

Aula Online 

Olá Turma linda!  

A Aula deste dia será um 

encontro virtual. 

Quero ver todos vocês!  

Aula on-line com a 

professora titular de cada 

turma. 

  

 

Módulo 2 

 

Instruções 

 Página 99 

Desenhe ou cole figuras 

da Composição que vocês 

fizeram. 

Página 100 

- -  

Ditado das letras com 

imagem 

Em seu caderno 

pautado  desenhe 13 

quadrados no tamanho 

pequeno. 

Segue a folha do 

numeral 18 disponível 

na sala Google ou se 

 

Ludoteca 

Vídeo Aula 

 

Tema: Sistema Solar 

Olá Crianças tudo 

bem? Espero que 

estejam gostando de 

aprender um pouco 

mais sobre nosso 



 

Aula Online: 

Data 03/07 (Sexta-feira). 

Matutino: 

T043B: 10:00 às 10:40 

T044B: 10:00 às 10:40 

Vespertino: 

T047B: 14:00 às 14:40 

O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 

de Aula do Google no 

Item “Campos de 

experiências” com a 

data de hoje. 

  

  

  

  

  

Vamos fazer o movimento 

horizontal e vertical. 

Página 101 

Vamos riscar na 

horizontal e na vertical? 

Obs: Essas atividades 

serão realizada na nossa 

Aula Online. 

  

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

preferir praticar no 

caderno pautado. 

Obs: Na nossa Aula 

Online a professora dará 

os comandos desta 

atividade. 

Será bem divertido! 

 

SYSTEMIC 

Science - Animals 

(review) 

 

Mime Game 

 

 

 

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/kbI

_lJRIhUw 

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. 

 

 


