
 

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 2 Regular - T051, T052, 

T055, T056 
Dias: de 13 a 17.04 

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 

Assistindo a vídeo aula 
da professora sobre o 

assunto dos 

Dinossauros, Realize as 
atividades do livro 

módulo 1 nas páginas. 

57, 58, 59. 
 

Assistindo a vídeo aula da 
professora sobre o 

assunto dos Dinossauros, 

Realize as atividades do 
livro módulo 1 nas 

páginas 90, 91, 92 e 93  

Assistindo a vídeo aula 
da professora sobre o 

assunto dos dinossauros. 

(Confeccione um 
dinossauro de dobradura) 

junto com a sua família. 

Tire foto para registrar. 

Educação Física 
 

Nossa atividade de 

hoje, terá as Formas 
Geométricas! Vamos 

precisar de papéis 

coloridos, régua, 
copos descartáveis e 

bolinhas. Com ajuda 

do papai, cortaremos 

no papel, as formas 
Geométricas. Vamos 

colocar no chão, as 

formas Geométricas, 
lado a lado, os copos 

em cima, vamos ficar 

longe das formas 
1,5m, pegar as 

bolinhas e lançar na 

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


 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lanche 

 
09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 
15:50 

 

(Após o 
lanche 

realizar a 

escovação 
dos 

dentes) 

 

direção dos copos 

para derruba-los. 

Aproveite! Divirta-se! 
 

Obs.: Após a 

atividade, deitar no 
chão e realizar um 

relaxamento de pelo 

menos 5 minutos. 
Fazer xixi e beber 

água. 

 

 
 

14.04.2020 

Assistindo a vídeo aula 
da professora sobre o 

assunto dos 

Dinossauros, Realize as 
atividades do livro 

módulo 1 nas páginas 

94, 95,98 e 99.  
 

 

 

Assistindo a vídeo aula da 
professora sobre o 

assunto dos Dinossauros, 

Realize as atividades do 
livro módulo 1 nas 

páginas 96 e 97 (Música 

do dinossauro). 
 

Com ajuda de seus pais 

ou responsáveis, acesseao 
link e divirta-se com o 

vídeo do Mundo Bita: 

http://ftd.li/797uqj  

 

Com a vídeo aula da 
professora sobre as 

revisões das letras 

estudadas B e C, repita 
as o som das letras, as 

famílias e as palavras 

ditas pela professora; 
 

Treinar a escrita do seu 

nome. Usando o seu 
caderno, utilize a ficha do 

Cabeçalho para lhe 

auxiliar nesse treino. 

Lembre-se de datar a 
folha.  

Inicie a leitura de 

pequenas palavras, peça 
a ajuda de sua família. 

 

Língua Inglesa 
 

*Escutar o áudio da 

pag.6 e 8 responder 
7,9 do Student´s 

Book. 

*Assitir o vídeo que 
está em nossa 

plataforma. 

 

 
 

Assista a vídeo aula da 
professora sobre o 

Assista a vídeo aula da 
professora sobre o 

Assista a vídeo aula da 
professora sobre o 

Educação Física 
 

http://ftd.li/797uqj


 

15.04.2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

assunto: LUA E 

METEOROS e realize a 

atividade do livro módulo 
1 na página 60. 

 

Acesse ao link abaixo e 
divirta-se com o vídeo da 

Kika. 

 
http://youtube.com/wat

ch)?v=Nux3PVdo9U 

 

assunto: LUA E 

METEOROS e realize as 

atividades do livro módulo 
1 nas páginas 61, 62 e 

63. 

 
Confeccione uma luneta 

que está na página 125 

do material complementar 
(no final do livro) 

 

Registre esse momento. 
 

assunto: LUA E 

METEOROS e realize as 

atividades do livro 
módulo 1 nas páginas 64, 

65, 66. 

 
Acesse ao link abaixo e 

divirta-se com o vídeo da 

turma da Palavra 
Cantada “Oras bolas” e 

realize a atividade. 
http://youtube.com/watch

?v=CRzN1GYIYWM) 
 

Na atividade de hoje 

faremos o leva e traz 

do feijão, para essa 
atividade será 

necessário copos 

plásticos, 10 a 12 
feijões e uma garrafa, 

os copos serão 

colocados a uma 
distância um do 

outro, para ser o 

obstáculo a ser 
percorrido, em uma 

ponta os feijões e na 

outra a garrafa, o 

aluno terá que pular 
pelos copos de pés 

juntos e buscar um 

grão de feijão por vez, 
e retornar fazendo o 

zig zag nos copos e 

deixando o feijão 
dentro da garrafa, a 

atividade repete até 

acabar o feijão. 
 

Obs.: Após a 

atividade, deitar no 

chão e realizar um 
relaxamento de pelo 

menos 5 minutos. 

Fazer xixi e beber 
água. 

http://youtube.com/watch)?v=Nux3PVdo9U
http://youtube.com/watch)?v=Nux3PVdo9U
http://youtube.com/watch?v=CRzN1GYIYWM
http://youtube.com/watch?v=CRzN1GYIYWM


 

 

 

 
16.04.2020 

Assistindo a vídeo aula 

da professora sobre a 
consoante D, repita o 

som da consoante junto 

com a professora. 
 

No caderno ou folha 

avulsa, treinar o 
movimento correto da 

letra. Lembre-se que a 

letra D e maiúscula e 
minúscula começa de 

cima para baixo 

 
Inicie a leitura de 

pequenas palavras, peça 

a ajuda de sua família. 
 

Realizar as tarefas do 

caderno referente a letra 
estudada. As mesmas 

estão disponíveis em 

nossa Sala Google na 
data de hoje. 

Treinar no caderno ou 

folha avulsa a escrita do 
seu nome completo (igual 

a ficha do cabeçalho) 

Música 
 

Música na panela 

 

Assistir ao vídeo da 
música "marcha 

soldado", 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. 
 

 

 

17.04.2020 
 

 

 
 

Assista a vídeo aula da 

professora sobre o 

assunto: LUA E 
METEOROS e realize a 

atividade do livro módulo 

1 na página 67. 
 

Acesse ao link abaixo e 

divirta-se com o vídeo 

Flicts do grande Ziraldo. 
http://ftd.li/nK87dg  

Assista a vídeo aula da 

professora sobre o 

assunto: LUA E 
METEOROS e realize as 

atividades do livro módulo 

1 nas páginas 68, 69. 

Assista a vídeo aula da 

Professora sobre o 

assunto: LUA E 
METEOROS e realize as 

atividades do livro 

módulo 1 nas páginas 70 
e 71. 

 

Acesse ao link abaixo e 

divirta-se com o vídeo 
sobre a lua – Luna. 

 

http://youtu.be/e7SFOo
pK274e 

Ludoteca 

 

Mímica 
 

Divida as crianças em 

dois times. Um 
participante deve se 

dirigir ao grupo 

adversário, que irá 

falar alguma palavra. 
A criança tem três 

minutos para 

representar, apenas 
com gestos, e o time 

deve adivinhar. O 

time que acertar 

http://ftd.li/nK87dg
http://youtu.be/e7SFOopK274e
http://youtu.be/e7SFOopK274e


 

mais, ganha. 
 

 
 

 


