
 

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 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 

Segunda-feira 

 

Aula Online 

 

Data 29/06 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T051: 10:00 ÀS 10:50 

T052: 09:00 ÀS 09:50 

Vespertino: 

  

Ampliando o 

Conhecimento 

  

Revisaremos os sons das 

letras, família silábica e 

trabalharemos a leitura 

de palavras pequenas. 

Letra B 

 

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: “Não deixe o 

balão cair” 

 

Recursos: Dois 

balões, bolinhas, pode 

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


 

T055: 16:00 às 16:50 

T056: 16:00 às 16:50 

 

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 faremos uma revisão 

das letras: B, C, D, F.  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UGePO8jlTSI

&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4

TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=2 

Letra C 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dVA7PYSqSV

w&list=PLivTAQJ9TKZ_Z

n4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=3 

Letra D 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D_xMrkXnO

Vs&list=PLivTAQJ9TKZ_Z

n4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=4 

Letra F 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tStS0XB5O5

g&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn

 

 

 

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:  

as letras estudadas. 

ser de papel, um balde 

ou cesta pequenos, 

pequenos objetos e 

pedaços de 

emborrachados, se 

você tiver. 

 

Desenvolvimento:  

Coloque o cesto no 

chão e ao redor, 

espalhe os objetos, 

jogue os balões para 

cima, seja rápido! 

Coloque os balões 

dentro do cesto antes 

que os eles caiam. 

 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

https://www.youtube.com/watch?v=UGePO8jlTSI&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UGePO8jlTSI&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UGePO8jlTSI&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UGePO8jlTSI&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UGePO8jlTSI&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dVA7PYSqSVw&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dVA7PYSqSVw&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dVA7PYSqSVw&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dVA7PYSqSVw&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dVA7PYSqSVw&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=D_xMrkXnOVs&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D_xMrkXnOVs&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D_xMrkXnOVs&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D_xMrkXnOVs&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D_xMrkXnOVs&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tStS0XB5O5g&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tStS0XB5O5g&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tStS0XB5O5g&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=6


 

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! 

 

4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=6 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

 

 

 

 

 

30.06.2020 

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: “Vamos 

brincar, mas tomem 

cuidado com o gigante” 

 

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: “Vamos dançar” 

nas páginas 122 e 123 no 

livro módulo 2 

 

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: “Preste 

muita atenção  e tome 

cuidado para não se 

 

Educação Física 

Vídeo Aula 

 

CIRCUITO ANIMADO  

 

1°- Corrida simples, 

coloque duas garrafas 

pet bem distantes 

uma da outra e corra 

em volta. 

2°- Corrida do Saci, 

corra em volta das 

https://www.youtube.com/watch?v=tStS0XB5O5g&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tStS0XB5O5g&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=6


 

na página 121 no livro 

módulo 2. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

desequilibrar” nas 

páginas 124 e 125 no 

livro módulo 2. 

 

garrafas pet já 

dispostas no chão 

distantes, uma da 

outra. 

3°- Corrida do Sapo, 

vamos imitar o sapo se 

deslocando em volta 

das garrafas pets que 

estão distantes, uma 

da outra. 

4°- Arremesso de bola 

em dupla ou sozinho, 

que poderá ser 

próximo a uma 

parede. 

Cada atividade deverá 

ser feita 10 vezes. 

Materiais: 2 garrafas 

pets, uma bola. 

 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 



 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

 

 

 

01.07.2020 

Quarta-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: “Vamos 

cantar e brincar” nas 

páginas 126 e 127 do 

livro módulo 2.  

 

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: “Mudando a 

brincadeira” na página 

128 do livro módulo 2. 

 

 

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: “Atrás 

da porta” nas páginas 

41, 42, 43 e 44 do livro 

de Alfabetização. 

 

 

Língua Inglesa 

Aula on-line 

 

Responder as páginas 

20 (Desenhe os 

animals e pinte) e 21 

(conte e circule a 

quantidade correta), e 

22 do Activity Book. 

 

 

 

 

 

02.07.2020 

 

Aula online 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Ludoteca 

 



 

Quinta-feira 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” 

 

Aula Online: 

Data 02/07 (Quinta-

feira). 

 

Matutino: 

T051: 10:00 ÀS 10:50 

T052: 09:00 ÀS 09:50 

Vespertino: 

 

Após a aula Online da 

professora acesse os links 

abaixo e amplie seu 

conhecimento: 

 

Revisaremos os sons das 

letras, família silábica e 

trabalharemos a leitura 

de palavras pequenas. 

Letra G 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cpob-

FIAWs0&list=PLivTAQJ9T

KZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF

22-I&index=7 

Letra H 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xMiM90TTT-

0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn

4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=8 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Após a aula Online da 

professora realizaremos 

a atividade que estará 

proposta na nossa sala 

Google no item 

“Campos de 

Experiências”  

A atividade é sobre: As 

letras estudadas. 

Tema: Sistema Solar 

 

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/Nu

x_3PVdo9U 

O vídeo explicando a 

atividade está na 

plataforma Google 

Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=cpob-FIAWs0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cpob-FIAWs0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cpob-FIAWs0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cpob-FIAWs0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cpob-FIAWs0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xMiM90TTT-0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xMiM90TTT-0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xMiM90TTT-0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xMiM90TTT-0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xMiM90TTT-0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=8


 

T055: 16:00 às 16:50 

T056: 16:00 às 16:50 

Em nossa aula online de 

hoje o tema será sobre:   

Revisão das letras G, H, 

J, L, M. 

 

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! 

 

Letra J 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pJ50UmGXr

6Q&list=PLivTAQJ9TKZ_

Zn4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=10 

Letra L 

https://www.youtube.co

m/watch?v=umuJGzK1X

rU&list=PLivTAQJ9TKZ_Z

n4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=11 

Letra M 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JDjOn0OSal

0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn

4TETtuBE5iJmpLF22-

I&index=12 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

03.07.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula 

 

 

Vídeo Aula 

 

 

Vídeo Aula 

 

 

Música 

Aula Online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ50UmGXr6Q&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pJ50UmGXr6Q&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pJ50UmGXr6Q&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pJ50UmGXr6Q&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pJ50UmGXr6Q&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=umuJGzK1XrU&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=umuJGzK1XrU&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=umuJGzK1XrU&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=umuJGzK1XrU&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=umuJGzK1XrU&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=JDjOn0OSal0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=JDjOn0OSal0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=JDjOn0OSal0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=JDjOn0OSal0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=JDjOn0OSal0&list=PLivTAQJ9TKZ_Zn4TETtuBE5iJmpLF22-I&index=12


 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “Era 

uma vez” e “A menina e o 

lobo” nas páginas 18 e 19 

no Livro de Registro 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre: “Atrás da porta” e 

“João mata sete” nas 

páginas 20 e 21 no Livro 

de Registro. 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre: “O 

Túnel”, “Rapunzel” e 

“Soma” nas páginas 22, 

23 e 24.  

Data 03/07 (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: bandinha 

digital 

Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro 

online. Vamos realizar 

o momento da 

bandinha digital. 



 

 

 

 

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! 

 

 


