
 

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 13.04 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 

 

 

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 

 

 
13.04.2020 

Atividade no livro do 

modulo 1  
 

(Cole os adesivos para 

formar a Iara. Págs. 27 e 
103.) 

Contar as crianças a 

lenda da Iara. Depois 

fazer perguntas 
direcionadas. Quem era 

Iara? Onde ela vivia? 

Depois as crianças 
deverão colar os 

adesivos que 

representam as partes 
do corpo da Iara na 

ordem correta.  

Desenho livre 

 
Usando uma folha de 

papel, faça um lindo 

desenho de como você 
foi sua pascoa em 

família.  

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. Não esqueça 

de guardar esse 
trabalhinho. 

Hora da Estória 

 
Momento da contação de 

estória. Utilize um livro 

de contos que você tenha 
em casa. 

Língua Inglesa 

Atividade do dia 
 

Trabalho em grupo: 

Você e sua família vão 
assistir juntos ao 

vídeo: (link abaixo) 

Finger Family Song 

podem gravar um 
vídeo cantando e 

dançando. Use 

fantasias, fantoches e    
dedoches se vocês 

tiverem em casa. 

 
Have Fun!! 
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Vídeo: A lenda da Iara  

https://www.youtube.c
om/watch?v=gDEnVgMc

JDA 

 

 

 

 
Lanche 

 

09:30 às 
09:50 

 

15:30 às 
15:50 

 

(Após o 
lanche 

realizar a 

escovação 

dos 
dentes) 

 

 

https://youtu.be/G6

k7dChBaJ8 

 

 

 

14.04.2020 

Vogal O 

 

Relembrar com as 
crianças as vogais 

estudadas. Apresentar a 

vogal O. Mostrar 

algumas imagens que 
começam com a vogal O 

como: ovo, óculos, 

ovelha, ônibus, osso. 
Depois mostrar o 

movimento da vogal O 

no pratinho com: areia 
colorida, farinha de 

trigo. 

 

Vídeo: Vogal O 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=UW7JZEsQ

QcE 

 

Atividade: Pesquisar 
imagens de figuras com 

a Vogal O para a criança 

colorir e fixar a vogal 
apresentada.  

 

Atividade no livro do 

modulo 1 

 
(Enfeite a Lesma com os 

elementos da natureza. 

Pág. 41.) 

 
Estimular que a criança 

encontre folhas, gravetos, 

flores, penas e qualquer 
outro elemento da 

natureza que possa 

enfeitar a lesminha do 
livro. 

 

Educação Física 

 

Circuito Psicomotor 
 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 
estudos Google Sala 

de Aula em anexo, 

observando as 
instruções de como 

desenvolver 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.  
Para nossa atividade 

de hoje iremos 

mostrar o que 
podemos usar, e em 
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seguida 

demonstraremos a 

atividade. 
Divirta - se junto ao 

seu filho(a) 

 
Obs.: após a 

atividade, deita no 

chão e realizar um 
relaxamento de pelo 

menos 5 minutos. 

Oferecer água. 
 

 

 

15.04.2020 

Numeral 3 

 

Relembrar os numerais 
apresentados 

anteriormente. 

Apresentar o numeral 3. 
Colocar em pratinhos 

brinquedos, ou objetos 

representativos para a 
crianças e explicar que 

cada pratinho tem uma 

quantidade de objetos. 

No 1 pratinho, tem 
apenas 1 brinquedo. 

No 2 pratinho tem 2 

brinquedos. 
No 3 pratinho tem 3 

brinquedos. 

Ensinar os movimentos 
do numeral 3 num 

Vídeo: Numeral 3 

 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=H1VFa2ckw

bQ 
 

Atividade: Procure em 

jornais e revistas 
imagens de 3 brinquedos 

e cole na folha de papel 

oficio.  

 
 

Atividade Vogal O. 

 

Escreva o movimento da 
Vogal O no papel oficio, 

peça que a criança cole 

pedaços de papel.  
 

 

 
 

 

 

 
 

Música 

 

Música na panela  
 

Assistir ao vídeo da 

música 
"borboletinha", e 

vamos juntos 

tocarmos a nossa 
bateria na panela, 

postei em nossa 

plataforma de estudos 

Google Sala de Aula 
Divirta - se junto com 

sua família. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1VFa2ckwbQ
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pratinho com areia.  

 

 
 

16.04.2020 

Ritmos Musicais 
 

Converse com a criança 

que o nosso País possui 
diferentes ritmos 

musicais presentes em 

diversas regiões. 
Pergunte da criança: 

Qual o ritmo você mais 

gosta?  

 
Vídeo Samba 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qbQUpHm
Jl5Y 

 

Vídeo Forró 
https://www.youtube.c

om/watch?v=Wy0zo8AlY

-I 
 

Vídeo Boi-bumbá 

https://www.youtube.c

om/watch?v=YP3ZiI-
dpLs 

 

 

Ritmos Musicais 
 

Atividade de colagem 

livro modulo 1 pág. 42. 
Na atividade da página 

42, a criança vai deixar 

a festa do bumba meu 
boi bem colorida 

 

Atividade de colagem 
 

livro modulo 1 

 
pág. 43 e 111. 

Na atividade da página 

43 cole as imagens das 
diferentes festividades 

para cada região do 

Brasil. Retire os adesivos 

da página 111. 
 

Atividade Numeral 3 

Coloque 3 copos oriente a 
criança a fazer bolas de 

papel e colocar.  

1 bolinha no 1copo  
2 bolinhas no 2 copo 

3 bolinhas no 3 copo  

Educação Física 
 

Atividades com bola 

 
Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 
estudos Google Sala 

de Aula em anexo, 

observando as 

instruções de como 
desenvolver 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.  

Para nossa atividade 
de hoje 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 
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chão e pegar. 

Divirta - se junto ao 

seu filho(a) 
 

 

 
17.04.2020 

Dia dos Povos 

Indígenas 
 

Dia dos Povos 

Indígenas: Assista ao 
vídeo abaixo e divirta-

se.  

Os indígenas são muito 

mais ligados à terra. 
Trabalham em suas 

lavouras para garantir o 

sustento da aldeia e 
alimentam-se, 

principalmente dos 

frutos das árvores e dos 
animais que caçam. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=JPa0Epb7

BvE 

 

 

Dia dos Povos 

Indígenas 
 

Atividade Povos 

Indígenas livro modulo 1 
pag. 29  

Nesta atividade mostra 

os indígenas brincando 

com a peteca.  Explique 
a criança que a peteca e 

um brinquedo inventado 

pelos indígenas, que 
usam penas de pássaros 

e palha de milho para 

confecciona-la.  

Desenho livre 

 
Usando uma folha de 

papel, faça um lindo 

desenho sobre o vídeo 
dos povos indígenas. 

(Pode utilizar tinta 

guache, giz de cera ou 

lápis de cor – caso utilize 
o giz de cera, você pode 

aponta-lo e usar as 

raspas para dá um lindo 
efeito na pintura) 

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. Não esqueça 

de guardar esse 

trabalhinho. 
 

Ludoteca 

 
Jogo de Encaixe 

Caseiro 

 
Primeiro, desenhe as 

formas geométricas 

numa folha de papel 

usando objetos que 
vocês tenham em 

casa e depois peça 

para as crianças 
encaixarem as formas 

nos lugares certos. 

Então, está pronta a 
brincadeira. Simples 

assim! Aproveitem 

juntos esse momento. 
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