
 

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 25 a 29/05 

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 

 

 

25.05.2020 

Segunda-feira 

 

 

Ensino Religioso 

 

Ler o livro: “Crescer 

com alegria...” 

Páginas: 32 e 33 e 

converse com a sua 

 

Língua Portuguesa 

 

Atividade no livro de 

alfabetização: atividade 

da página 81. 

 

Música 

 

Aula Online 

 

Data 25/05 (segunda-

feira). 

 

 

Língua Inglês 

 

Responder a Unit 3 do 

Portfólio. (My 

Bedroom) Pinte com 

Capricho! 

mailto:maiscia.marques@lasalle.org.br
mailto:mirella.parente@lasalle.org.br
mailto:shirlene.costa@lasalle.org.br


 

família a respeito do 

que foi lido. 

Atividade no caderno 

de desenho. 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matutino: 

T111: 07:30 às 08:20 

T112: 08:30 às 09:20 

Vespertino: 

T115: 13:30 às 14:20 

T116: 14:30 às 15:20 

 

O Link para a aula online 

estará disponível em 

nossa Sala Google no Item 

“MÚSICA”. 

Hoje, nós vamos fazer 

nosso encontro online. 

Vamos realizar o 

momento da bandinha 

rítmica, peguem seus 

instrumentos e vamos 

fazer juntos essa 

experiência? Aproveitem, 

é diversão na certa. 

 

 



 

 

 

26.05.2020 

Terça-feira 

 

Língua Portuguesa 

 

Aula online 

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 

“LÍNGUA 

PORTUGUESA” 

“MATEMÁTICA”. 

Aula online 

Data: 26.05 (terça-

feira) 

MATUTINO: 

T111 – 08:10 

T112 - 08:10 

 

Matemática 

 

Atividade do livro 

Módulo 2 páginas 139 e 

140. 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Atividade do livro 

Atividades 

Complementares 2: 

Página 58. 

 

 

 

 

Ciências 

 

Atividade do livro 

Módulo 2: Páginas 

162 e 163.   



 

VESPERTINO: 

T115 - 14:10 

T116 - 14:10 

 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

LETRA J 

Apresentação da 

família silábica da 

letra J. 

 

“SUBTRAÇÃO” 

Utilizaremos o livro 

módulo 2, página 138. 

Mantenham-no aberto 

na pág. 138. 

Não esqueça de 

preparar o seu estojo 

com lápis (apontado), 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 



 

borracha e lápis de 

cor. 

Ir ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

27.05.2020 

Quarta-feira 

 

Língua Portuguesa 

(Artes) 

 

Atividade no livro de 

Artes páginas: 21, 22, 

23 e 24.  

  

Leitura do dia: 

material em anexo na 

sala de aula Google 

Classroom. 

 

 

Matemática 

 

Atividade do livro 

Módulo 2: páginas 141 e 

142. 

  

*Para auxiliar com o 

novo conteúdo, aqui 

está um vídeo para você 

assistir:  

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

 

Minibasquete dos 

números-lateralidade. 

 

Material: pode ser um 

cesto, um balde ou uma 

caixa de papelão e uma 

bola. A atividade consiste 

em jogar a bola no cesto a 

 

Língua Inglesa 

 

Aula on-line 

Data: 27.05 (Quarta-

feira) 

MATUTINO: 

T111 – 07:30 às 08:20 

T112 - 08:30 às 09:20 

VESPERTINO: 

T115 – 13:30 às 14:20 

T116 - 14:30 às 15:20 

 



 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=llCpxr_cK

y4 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

uma distância de 1,5m. 

Os arremessos serão 

feitos com a mão direita, 

depois com a esquerda. 

A cada arremesso 

convertido com mão 

direita, fará 2 pontos, com 

a mão esquerda, 3 pontos. 

Divirta-se com o papai e 

mamãe! 

  

  

A Aula deste dia será 

um encontro virtual, 

para darmos 

continuação as 

nossas atividades. (My 

Family) páginas 30, 

31, 32 

 

Instruções: O link da 

nossa aula on-line 

está na nossa sala de 

aula da turma no 

Google Classroom no 

item  

“Língua Inglesa”. 

 

 

 

28.05.2020 

Quinta-feira 

 

Língua Portuguesa 

 

Acesse o link a seguir 

 

Matemática 

 

Atividade do livro 

Atividades 

 

Matemática 

 

Atividade do livro Módulo 

2: leitura da página 143 e 

 

Educação Física 

Aula on line 

 

Olá Turma linda! 

https://www.youtube.com/watch?v=llCpxr_cKy4
https://www.youtube.com/watch?v=llCpxr_cKy4
https://www.youtube.com/watch?v=llCpxr_cKy4


 

https://www.youtube

.com/watch?v=mqIhB

47_d90 

Leitura do material em 

anexo na sala de aula 

Google Classroom. 

 

Complementares 2 

página 16.  

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

realização da atividade da 

página 144. 

Material de apoio em 

anexo na plataforma.  

 

 

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” 

 

Aula Online: 

Data 28/05 (Quinta-

feira). 

 

Matutino: 

T111: 07:30 às 08:20 

T112: 08:30 às 09:20 

Vespertino: 

T115: 13:30 às 14:20 

https://www.youtube.com/watch?v=mqIhB47_d90
https://www.youtube.com/watch?v=mqIhB47_d90
https://www.youtube.com/watch?v=mqIhB47_d90


 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

T116: 14:30 às 15:20 

 

Corrida das 

tampinhas 

 

Material: Folhas de 

papel A4 ou ofício, 

régua, pincel ou lápis 

de cor, tesoura, cola, 

tampinhas de garrafas 

e um dado. Caso não 

tenha um dado, faça o 

seu, vamos enviar o 

molde. 

Desenvolvimento: 

Com a ajuda da régua, 

faça linhas verticais e 

horizontais. Vamos 

formar 7 quadrados 

na horizontal e 15 na 

vertical. Enumere de 1 

a 15 no sentido 



 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

vertical, de baixo para 

cima. Faça seu dado, 

enumere de cada lado, 

1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogue 

o dado, pule as casas 

de acordo com o 

número que ficar para 

cima. Convide o papai 

e a mamãe e divirta-

se! 

Veja o vídeo! 

  

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Aula online 

 

Língua Portuguesa 

 

 

História 

 

 

Ludoteca 

 

Vídeo Aula 



 

29.05.2020 

Sexta-feira 

 

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  

“LÍNGUA 

PORTUGUESA”. 

 

Aula online: 

Data: 29.05 (sexta-

feira) 

MATUTINO: 

T111 – 08:10 ÀS 09:00 

T112 - 08:10 ÀS 09:00 

VESPERTINO: 

T115 - 14:10 ÀS 15:00 

T116 - 14:10 ÀS 15:00 

Leitura de palavras e 

frases em anexo na sala 

de aula Google 

Classroom. 

  

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

Atividade do livro módulo 

2: História- páginas 210 e 

211. 

 

 

Brincadeira musical 

a Rã Sam Sam. A 

atividade a seguir é 

simples mais muito 

prazerosa de realizar, 

através da música a 

Rã Sam Sam vamos 

trabalhar três 

coisinhas 

superimportantes: 

Concentração, 

Atenção e Ritmo, essa 

brincadeira todos 

podem brincar, e para 

ela iremos precisar de 

duas colheres. Vamos 

seguir os movimentos 

do vídeo. Ótima 

brincadeira. 

O vídeo explicando a 

atividade está na 



 

Em nossa aula de hoje 

iremos trabalhar o 

assunto abaixo 

descrito: 

 

“Escrita de palavras 

e complete as 

palavras utilizando 

as vogais e 

consoantes”  

Utilizaremos o 

caderno de sala de 

aula. 

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! 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

plataforma google 

class. 

O link abaixo é da 

música 

a Rã Sam Sam 

Obs: Fique atento ao 

nível 

da sua criança se ela 

poderá realizar a 

atividade 

https://www.youtube

.com/ 

com as colheres ou 

com as 

mãos. 

HORA DO 

RELAXAMENTO 

Após essa brincadeira 

com as crianças, 

vamos preparar um 

momento de reflexão a 

respeito sobre nossa 



 

  

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

criação, Deus nos 

criou crianças, vocês 

sabiam? Ele nos criou 

de forma única e 

especial. Assista com 

a criança esse vídeo a 

seguir:  

https://www.youtube

.com/watch?v=LOiQ5

BvDlSw 

Após o vídeo 

conversar com a 

criança falando que 

Deus planejou cada 

detalhe nela, que 

todos nós somos 

perfeitos aos Olhos de 

Deus. 

  

Você pode fazer desse 

clipe um momento de 

relaxamento também, 

https://www.youtube.com/watch?v=LOiQ5BvDlSw
https://www.youtube.com/watch?v=LOiQ5BvDlSw
https://www.youtube.com/watch?v=LOiQ5BvDlSw


 

apagando as luzes e 

deixando a criança 

deixada assistindo 

vídeo. 

 


