
 

Cronograma Semanal 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Maiscia, Mirella, Shirlene Nível de ensino: 1º ano dos Anos Iniciais. Ano: 2020 

E-mail: 

ariel.lima@unilasalle.org.br 

ivana.lira@lasalle.org.br 

Turma: Bilíngue: T113, T114, T117, T118 Dias: de 11 a 15/05 

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 

3º tempo 4º tempo 

ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE 

 

 

11.05.2020 

 

Ensino Religioso 

 

Livro: “Crescer com 

alegria e fé...” páginas: 

28 e 29. Após realizar as 

atividades do livro, cada 

criança irá escolher um 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro de 

alfabetização nas 

páginas 65 e 66. 

 

Música 

 

Aula Online 

Data 11/05 (segunda-

feira). 

 

Matutino: 

 

Língua Inglesa 

Systemic 

VIDEO 7 Continents 

Song+ Review typical 

foods.  

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


 

valor (amor, respeito, fé, 

solidariedade, união, 

amizade...) para escrever 

em uma folha ofício, 

colorir, enfeitar essa 

folha e enviar uma foto 

sua (segurando a folha) 

para plataforma Google. 

Essa produção precisa 

de capricho, atenção e 

criatividade.  

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

Roda de música 

(Vibrafone de copo) 

Vamos fazer nosso 

encontro online, para 

falarmos um pouco 

sobre os instrumentos 

de percussão e faremos 

o nosso vibrafone de 

copo, vamos fazer essa 

experiência. E vamos 

juntos começar a 

diversão.  

 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=K6DSMZ8

b3LE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE


 

 

 

12.05.2020 

 

Matemática 

 

Aula online 

Data: 12.05 (terça-feira) 

MATUTINO: 

T113 – 08:10 ÀS 09:00 

T114 - 08:10 ÀS 09:00 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 ÀS 15:00 

T118 - 14:10 ÀS 15:00 

 

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 

Atividade do livro 

Módulo 2: Páginas 126 

e 127. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

Geografia 

Atividade do livro 

Módulo 2: Páginas 234 

e 235. 

 

 

 

Ciências 

 

Atividade do livro 

Módulo 2: Páginas 154 a 

158 

 



 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 

 

“SEQUÊNCIA 

NUMÉRICA” 

Utilizaremos o livro 

módulo 2, páginas 123 a 

127. Mantenham-no 

aberto na página 123. 

Para essa aula as 

crianças deverão ter 

destacado 

antecipadamente as 

figurinhas que estão no 

material complementar 

nas páginas 277,279 e 

281.  

As orientações e 

explicações dessa aula 



 

serão feitas ao vivo 

através da nossa Live. 

Não esqueça de preparar 

o seu estojo com lápis 

(apontado), borracha e 

lápis de cor. 

Ir ao banheiro e beber 

água antes de iniciarmos 

a aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

13.05.2020 

 

Língua Portuguesa 

(Artes) 

 

Atividade no livro de 

Artes págs: 17 e 18. 

 

Leitura do dia: material 

em anexo na sala de 

aula Google classroom. 

 

 

Matemática 

 

Atividade do livro 

módulo 2: Matemática- 

págs.128 e 129   

 

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

 

Tênis em casa 

Para essa atividade, 

vamos precisar de 

balão ou bolas 

pequenas, de plástico, 

pratos descartáveis, 

 

Aula Online 

 

Língua Inglesa 

Data: 13.05 (terça-feira) 

MATUTINO: 

T113 – 08:10 ÀS 09:00 

T114 - 08:10 ÀS 09:00 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 ÀS 15:00 

T118 - 14:10 ÀS 15:00 



 

pedaços de madeira ou 

objetos que possam ser 

presos nos pratos, uma 

corda ou lençol ou 

qualquer objeto que 

faça uma barreira ou 

divisória. Lembrando 

sempre na segurança, 

nada que possa 

oferecer perigo. Assista 

o vídeo e divirta-se! 

 

 

Systemic 

Breakfast, Lunch and 

Dinner.  

 

Atividade no caderno de 

desenho. (What’s your 

favorite meals?) Qual 

sua refeição favorita?  

 

 

 

14.05.2020 

 

Língua Portuguesa 

 

Apresentação da família 

silábica da letra F. 

Acesse o link a seguir  

https://www.youtube.c

om/watch?v=ZMS5Nb0

RN3Q 

   

 

Matemática 

 

Atividade do livro de 

atividades 

complementares 2: 

Matemática- págs. 6 e 

7 

Systemic 

 

 

Matemática 

 

Atividade do livro de 

atividades 

complementares 2: 

Matemática- págs. 8 e 

9 

 

 

 

Educação Física 

 

Aula Online 

Data 14/05 (Quinta-

feira). 

 

Matutino: 

T113B: 09:30 às 10:20 

T114B: 10:30 às 11:20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZMS5Nb0RN3Q


 

Leitura do material em 

anexo na sala de aula 

Google calssroom. 

 

 

Review Lesson 26 -  

Are you hungry?  

https://www.youtube.

com/watch?v=frN3nvhI

HUk 

https://www.youtube.

com/watch?v=ykTR0u

FGwE0 

Vespertino: 

T117B: 15:30 às 16:20 

T118B: 16:30 às 17:20 

 

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” 

 

Passando pelo túnel. 

Material: Seis folhas de 

A4, fita adesiva, um cabo 

de vassoura com um 

pedaço quadrado de 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0


 

papelão na ponta ou um 

rodo (usado para limpar 

o chão), uma bolinha, 

pode ser de Tênis de 

mesa ou bolinha de 

papel.  

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a 

aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

 

15.05.2020 

 

Língua Portuguesa 

 

Aula online: 

Data: 08.05 (sexta-feira) 

 

MATUTINO: 

T113 – 08:10 ÀS 09:00 

T114 - 08:10 ÀS 09:00 

 

Língua Portuguesa 

 

Leitura de palavras e 

frases em anexo na sala 

de aula Google 

Classroom. 

 

 

História 

 

Atividade do livro 

módulo 2: História- 

págs.204 e 205. 

 

 

 

 

Ludoteca 

 

Em nossa atividade de 

hoje, vamos jogar o jogo 

de pique-esconde. 

 

Uma pessoa será o 

pegado. 



 

 

VESPERTINO: 

T117 - 14:10 ÀS 15:00 

T118 - 14:10 ÀS 15:00 

 

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. 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 

 

“Escrita de palavras e, 

separação silábica.” 

 

 

Enquanto o pegador 

estiver contando, você se 

esconde, ao final da 

contagem o pegar sai a 

sua procura. Tente 

chegar primeiro ao ponto 

da contagem 

 



 

Utilizaremos o caderno 

de sala de aula.  

Para esse momento a 

criança deverá estar com 

seu caderno de sala já 

com o cabeçalho feito.  

As orientações e 

explicações dessa aula 

serão feitas ao vivo 

através da nossa live. 

Não esqueça de preparar 

o seu estojo com lápis 

(apontado), borracha e 

lápis de cor. 

Ir ao banheiro e beber 

água antes de iniciarmos 

a aula. 

Aguardo vocês! 

 

  


