
 

Cronograma Semanal 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

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

E-mail: 

maiscia.marques@lasalle.org.br 
mirella.parente@lasalle.org.br 

shirlene.costa@lasalle.org.br 

Turma: REGULAR: T111, T112, T115, T116 Dias: de 20 a 24/04 

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 

 

 

20.04.2020 

Momento de Leitura 

 

Ensino Religioso 

 
Ler o livro: “Crescer com 

alegria...” Páginas: 16 a 

17 e converse com a sua 
família a respeito do que 

foi lido. 

Acesse e assista o vídeo 
sobre a multiplicação 

dos pães.  

https://www.youtube.c
om/watch?v=Cpy9CMl4

kYU 

Língua Portuguesa 

 

Assista a vídeo aula na 

plataforma e realize a 
atividade do livro Modulo 

2: Páginas de 13 a 15. 

Música 

 

Roda de música (faça 

seu instrumento) 
 

Assistir ao vídeo de como 

fazer o seu instrumento 
‘’maraca’’ com os matérias 

recicláveis de sua casa e 

vamos juntos tocar 
nossas músicas, desejo 

uma boa diversão a toda 

família. Postei em nossa 
plataforma de estudos 

Google Sala de Aula 

Atenção: A confecção 

desse instrumento só 

Língua Inglesa 

 

Birthday Party 

 
*Assistir o vídeo que 

está em nossa 

plataforma de estudos 
Google Classroom. e 

divirta - se   com sua 

Família. 
* Review (Revisão dos 

numbers) 

 
*Desenhar na página 

13 a birthday 

party(uma festa  de 

aniversário) Termine 
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Lanche 
 

09:30 às 

09:50 

 
15:30 às 

15:50 

 
(Após o 

lanche 

realizar a 
escovação 

dos 

dentes) 
 

 

poderá ser feita com a 

presença de um adulto. 

 

de pintar com  

capricho. 

*Escute o cd e circule 
os números na página 

13. 

 

 

21.04.2020 

 

FERIADO 

TIRA DENTES 

FERIADO 

TIRA DENTES 

FERIADO 

TIRA DENTES 

FERIADO 

TIRA DENTES 

 
 

22.04.2020 

Momento da leitura: 
 

Assistir na plataforma o 

slide sobre as famílias 
silábicas V, M, D, C,V. 

Após esse momento 

realizar a leitura das 
palavras a seguir: vaca, 

vida, vivo, véu, cueca, 

coco, couve, caco, 
cuca, dedão, dado, 

dedo, dia, mão, miau, 

mapa, pipa, pão, pé, 

papai, pião.  
 

Matemática 
 

Assista a vídeo aula 

na plataforma e 
realize a atividade do 

livro módulo 2: 

Matemática- págs. 90 
a 93. 

Matemática 
Vamos cozinhar?  

Na pág: 91 do módulo 2 

temos a receita do DOCE 
DE AMENDOIM. 

Realizem essa receita em 

casa, registrem em fotos 
ou vídeo e poste em 

nossa plataforma.  

Língua Inglesa 
 

*Assistir o vídeo aula 

na plataforma Google 
Classroom, repetir os 

objetos em Inglês. 

*Escute o cd do Livro e 
repita (pág. 14) My 

School, 

*Responda as 
págs.14,15 e 16. 

 

 

 
23.04.2020 

Momento da leitura: 

 
Leitura livre: Escolha 

um livro do seu agrado e 

faça a leitura. Após, 
compartilhe com a sua 

família sobre a leitura.  

Geografia 

 
Atividade no livro 

atividades 

complementares 2 págs: 
46 e 47.  

 

Matemática 

 
Assista a vídeo aula na 

plataforma e realize a 

atividade do livro módulo 
2 nas páginas: 94 a 96. 

Educação Física 

 
Atividade de 

lateralidade 

 
essa atividade é muito 

divertida! Vamos 

precisar somente de 

duas cordas ou o giz. 



 

Ponha as duas cordas 

de forma paralela, 

com dois palmos de 
distância entre elas. 

Faça a atividade com o 

papai ou a mamãe.  
Assista o vídeo e faça 

os movimentos de 

lateralidade. 
 

 

 

 
24.04.2020 

Momento da leitura: 

 
Assista o link a seguir 

sobre a família silábica 

da letra S. Após esse 
momento realizar a 

leitura das palavras em 

anexo: sapo, sapato, 
suco, siri, som, sofá, 

seda, saco, sino, sopa, 

sabido, sabiá, sabão, 
saco.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=nP31QDY

m6XI 

Artes 

Assista o vídeo da 
plataforma e confeccione 

um cocar em 

comemoração ao dia do 
índio.  

Atividade no livro de 

Artes págs: 10 a 13. 
https://www.youtube.c

om/watch?v=JPa0Epb7

BvE 
 

 

 

 

História 

 
Atividade do livro 

atividades 

complementares 2: 36 e 
37.  

 

Ludoteca 

 
Maratona Turma da 

Mônica em casa 

 
Divirta-se com a sua 

família assistindo a 

Maratona Turma da 
Mônica em Casa. 

Acesse ao link e 

aproveite: 
 

https://www.youtube

.com/watch?v=M5Mof

0JAUI0 
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