
 

Cronograma Semanal 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Andreyze, Gabryelle e Vanaysa Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: 

andreyze.marques@lasalle.org.br  

gabryelle.carvalho@lasalle.org.br  

vanaysa.melo@lasalle.org.br 

Turma:Pré Escolar 2 - T053B, T054B, T057B, 

T058B 
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 

 

Aula online 

Data 11/05 (Segunda-

feira). 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 

 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

Após da Aula Online 

acesse os links abaixo e 

amplie seu conhecimento. 

 

 

Letra G 

 

Em nossa aula online de 

hoje iremos aprender 

sobre a consoante G, g. 

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

Jogo da imitação das 

mãos 

 

mailto:andreyze.marques@lasalle.org.br
mailto:gabryelle.carvalho@lasalle.org.br
mailto:vanaysa.melo@lasalle.org.br


 

Vespertino: 

T057B: 15:00 ÀS 15:50 

T058B: 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” 

 

Systemic 

Assistindo a aula online, 

revise o vocabulário de 

vegetables com a 

professora. Em seguida, 

GUGUDADA - O Alfabeto 

Fonético | A Música da 

Letra G (animação infantil) 

https://youtu.be/fjw1Gey

T-_0 

 

Ga Ge Gi Go Gu - Crianças 

Inteligentes - Aeiou 

 

https://youtu.be/SAmTjg

G4zYI 

Aprender Formar Palavras 

Iniciado com G 

 

https://youtu.be/l7fKkBi

yyjo 

 

 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

Sua respectiva família e 

iniciar a leitura de 

pequenas palavras. 

 

Após a Aula Online da 

professora, realize as 

atividades no caderno que 

foram propostas na aula 

Online. 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

Essa atividade será 

muito divertida! Não 

iremos precisar de 

material. Nessa 

atividade, será preciso 

muita atenção e 

concentração, observe 

os movimentos com 

as mãos. Esse jogo é 

de imitação, tudo que 

o seu parceiro de 

brincadeira fizer, você 

fará também! 

Concentre-se e 

brinque bastante! 

Veja o vídeo! 

 

 

https://youtu.be/fjw1GeyT-_0
https://youtu.be/fjw1GeyT-_0
https://youtu.be/SAmTjgG4zYI
https://youtu.be/SAmTjgG4zYI
https://youtu.be/l7fKkBiyyjo
https://youtu.be/l7fKkBiyyjo


 

seguindo a orientação da 

professora, participe do 

game sobre seu vegetable 

favorito e dizer como você 

gosta dele feito. 

 

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! 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

12.05.2020 

 

Vídeo Aula 

 

Systemic 

Assista a vídeoaula de 

revisão dos Vegetables, 

em seguida assista ao 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

 

Educação Física 

 

Aula on line 

Data 12/05 (Terça-

feira). 

 

Matutino: 



 

vídeo do link abaixo sobre 

os Vegetables: 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=frN3nvhIHU

k 

 

Em seguida, prepare sua 

própria sopa como 

mostrada no link abaixo: 

 

http://www.cookinggame

s.com/vegetable-

soup.html 

 

 

trabalhado o conteúdo 

sobre “A lenda do Boi-

Bumbá. Realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas. 20 a 24. 

 

Clicando nos links abaixo 

você terá acesso ao vídeo 

sobre a lenda do Boi-

Bumbá em duas lindas 

versões. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9rBDKetbgd8 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=YP3ZiI-dpLs 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

trabalhado o conteúdo 

sobre “História do pavão 

misterioso”, realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas 28 e 29.  

 

Clicando nos links abaixo 

você terá acesso ao vídeo 

sobre está misteriosa 

lenda. 

 

https://youtu.be/zF23M

7M1XWw 

 

T053B: 09:30 às 

10:20 

T054B: 10:30 às 

11:20 

Vespertino: 

T057B: 15:30 às 

16:20 

T058B: 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 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
http://www.cookinggames.com/vegetable-soup.html
http://www.cookinggames.com/vegetable-soup.html
http://www.cookinggames.com/vegetable-soup.html
https://www.youtube.com/watch?v=9rBDKetbgd8
https://www.youtube.com/watch?v=9rBDKetbgd8
https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs
https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs
https://youtu.be/zF23M7M1XWw
https://youtu.be/zF23M7M1XWw


 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Palavras que 

rimam”. Realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas 25, 26, e 27.  

Depois, assistam aos 

vídeos da história da 

Chapeuzinho Vermelho e 

no final tentem realizar a 

dramatização da história 

 

https://youtu.be/cHpFW

YMcSPA 

 

https://youtu.be/vJKEH

kOZyJE 

 

Classroom no item 

“Educação Física” 

 

Jogos de 

Construção: A caixa 

dos arremessos. 

 

Material: 1 caixa de 

papelão grande, uma 

bola pequena, lápis ou 

pincel. 

Vamos fazer três 

furos, na posição 

vertical. Cada furo 

com tamanhos 

diferentes, pequeno, 

médio, grande, no 

sentido de cima para 

baixo. No último furo, 

que é o maior de 

todos, será onde 

recolheremos as bolas 

https://youtu.be/cHpFWYMcSPA
https://youtu.be/cHpFWYMcSPA
https://youtu.be/vJKEHkOZyJE
https://youtu.be/vJKEHkOZyJE


 

que vão entrar e cair, 

portanto, o mesmo, 

não deverá ser 

redondo e sim, 

quadrado. 

 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

13.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Aula 

 

Systemic 

 

Na vídeoaula da 

professora, revise o 

vocabulário de 

animals/pets e, em 

seguida, faça um desenho 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre a música “O Peru” 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Brincando com as 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre 



 

 

 

 

do seu animal/pet 

preferido no caderno de 

casa. 

 

Link para praticar, 

também, em casa: 

https://www.anglomania

cy.pl/domesticAnimalsQ

uiz.htm 

 

Sugestão de vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9mmF8zOlh

_g 

 

cantada Por Elba Ramalho 

que está no CD Arca de 

Noé do grande Vinícius de 

Moraes disponível no link: 

https://youtu.be/hie5pJ

KJ-6w 

realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas 30 e 31. 

 

 

palavras, realize as 

atividades no livro módulo 

2 na página 32. 

“Quantidade de aves”, 

cantando e contando”, 

realize as atividades 

no livro módulo 2 nas 

páginas. 33, 36, 37 e 

38 

 

 

 

 

14.05.2020 

 

Aula online 

 

Data 14/05 (Quinta-

feira). 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

 

Revisão dos Números  

 

Após a aula Online da 

professora assista ao vídeo 

sobre os números que 

estará disponível em 

 

Revisão dos Números  

 

Após a aula Online da 

professora, escreva os 

números de 1 a 50 no 

caderno. 

 

Ludoteca 

 

Em nossa atividade de 

hoje, vamos jogar o 

jogo de pique-

esconde. 

https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsQuiz.htm
https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsQuiz.htm
https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsQuiz.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g
https://youtu.be/hie5pJKJ-6w
https://youtu.be/hie5pJKJ-6w


 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 

 

Vespertino: 

T057B: 15:00 ÀS 15:50 

T058B: 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” 

 

Systemic 

Revise o vocabulário de 

vegetables com a 

nossa Sala de Aula Google 

através dos links abaixo: 

 

https://youtu.be/WyVQA

TCRzLQ 

 

https://youtu.be/I7Sxz0

hN6as 

 

https://youtu.be/X3OG3

R63QKA 

 

 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

 

 

Uma pessoa será o 

pegado. 

 

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 

 

 

https://youtu.be/WyVQATCRzLQ
https://youtu.be/WyVQATCRzLQ
https://youtu.be/I7Sxz0hN6as
https://youtu.be/I7Sxz0hN6as
https://youtu.be/X3OG3R63QKA
https://youtu.be/X3OG3R63QKA


 

professora na aula online 

e em seguida participe do 

game. 

 

Link para, também, 

praticar em casa: 

https://www.anglomania

cy.pl/vegetablesPictureTe

st.htm#games 

 

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! 

 

 

15.05.2020 

 

Vídeo Aula 

 

Na vídeoaula, participe do 

Momento da Leitura na 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível em 

  

Letra G: Movimento da 

letra 

 

 

Aula Online 

Data 15/05 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

https://www.anglomaniacy.pl/vegetablesPictureTest.htm#games
https://www.anglomaniacy.pl/vegetablesPictureTest.htm#games
https://www.anglomaniacy.pl/vegetablesPictureTest.htm#games


 

aula de Inglês sobre um 

Big Carrot. 

https://www.oxfordowl.c

o.uk/api/digital_books/1

394.html 

 

Em seguida, produza sua 

própria sopa neste game 

(https://www.learn4good

.com/games/cookingfood

games/vegetablesoup.ht

m) e então faça um 

desenho no caderno de 

casa de sua sopa. 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Trol na Floresta”, 

realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas 34 e 35. 

 

Letra G: recorte e 

colagem 

 

Agora, vamos realizar 

atividades de recorte e 

colagem. 

Procure em jornais e 

revistas, pequenas 

palavras que iniciem com 

a letra G e cole no seu 

caderno. Você também 

pode usar rótulos de 

Depois de ter realizado a 

atividade de recorte e 

colagem, em uma outra 

folha do seu caderno, 

iremos trabalhar o 

movimento da letra G, g, 

depois iremos desenhar 

coisas, animais e objetos 

que comecem pela letra 

estudada. 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

T051: 07:30 às 08:20 

T052: 08:30 às 09:20 

T053B: 09:30 às 

10:20 

T054B: 10:30 às 11: 

20 

Vespertino: 

T055: 13:30 às 14:20 

T056: 14:30 às 15:20 

T057B: 15:30 às 

16:20 

T058B: 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 

https://www.oxfordowl.co.uk/api/digital_books/1394.html
https://www.oxfordowl.co.uk/api/digital_books/1394.html
https://www.oxfordowl.co.uk/api/digital_books/1394.html
https://www.learn4good.com/games/cookingfoodgames/vegetablesoup.htm
https://www.learn4good.com/games/cookingfoodgames/vegetablesoup.htm
https://www.learn4good.com/games/cookingfoodgames/vegetablesoup.htm
https://www.learn4good.com/games/cookingfoodgames/vegetablesoup.htm


 

produtos para realizar 

essa atividade. 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

faremos o nosso 

vibrafone de copo, 

vamos fazer essa 

experiência. E vamos 

juntos começar a 

diversão. 

 


