
 

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 Bilingue - T053B, 

T054B, T057B, T058B 
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 

 

Aula Online 

 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

T054B: 10:00 ÀS 10:50 

Vespertino: 

T057B: 15:00 às 15:50 

 

Aula Online 

 

Em nossa aula online de 

hoje iremos aprender 

sobre revisar as 

consoantes B, C, D, F, G 

 

Ampliando o 

Conhecimento 

 

Após da Aula Online 

acesse os links abaixo e 

amplie seu conhecimento. 

  

 

Educação Física 

 

Vídeo Aula 

 

Jogo da Bolinha de 

gude-adaptada. 

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


 

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 

 

Revisão de “Introduce 

Yourself”. 

Na aula ao vivo com a 

professora, jogue um 

e H, suas famílias 

silábicas. 

 

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! 

 

Atividade no Caderno 

 

Após a Aula Online da 

professora, realize as 

atividades no caderno 

sobre a consoante B, C, 

D, F, G e H, suas famílias 

silábicas. propostas na 

aula Online. 

  

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família silábica 

consoante “B” 

https://youtu.be/wOXfG

pk1ojs 

https://youtu.be/8JZgeZ

ePnmM 

 

Família silábica 

consoante “C” 

https://youtu.be/Fmjcqe

TZIcs 

 

Família silábica 

consoante “D” 

https://youtu.be/pS6cO

xUNcto 

Assista ao vídeo 

postado em nossa 

Sala Google no Item 

“Educação Física” e 

divirta-se. 

Recursos: Fita 

adesiva, giz bolinhas 

de gude, de tênis ou 

de papel. 

Desenvolvimento: 

Faça um círculo com a 

fita ou o giz, coloque 

as bolinhas dentro. 

Fique de frente para o 

círculo com uma 

distância de 

aproximadamente, 

2m. Jogue a bolinha 

no centro do círculo 

na tentativa de tirar as 

https://youtu.be/wOXfGpk1ojs
https://youtu.be/wOXfGpk1ojs
https://youtu.be/8JZgeZePnmM
https://youtu.be/8JZgeZePnmM
https://youtu.be/FmjcqeTZIcs
https://youtu.be/FmjcqeTZIcs
https://youtu.be/pS6cOxUNcto
https://youtu.be/pS6cOxUNcto


 

jogo chamado “Hot 

Potato” para você se 

apresentar. Ouça o 

vídeo e cante junto. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zMdq9jSa

NLg 

 

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! 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre 

treinar o seu nome. 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

 

09:30 às 

09:50 

 

15:30 às 

15:50 

 

(Após o 

lanche 

realizar a 

escovação 

dos 

dentes) 

 

 

Família silábica 

consoante “F” 

https://youtu.be/9mRUo

0e79L4 

Família silábica 

consoante “G” 

https://youtu.be/A72fDb

3W92s 

Família silábica 

consoante “H” 

https://youtu.be/ZMOtU

MKXjYU 

 

outras. Se errar, dê a 

vez a outro jogador, 

lembrando que, o jogo 

continua, de onde sua 

bolinha parou.   

Assista o vídeo e 

divirta-se! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://youtu.be/9mRUo0e79L4
https://youtu.be/9mRUo0e79L4
https://youtu.be/A72fDb3W92s
https://youtu.be/A72fDb3W92s
https://youtu.be/ZMOtUMKXjYU
https://youtu.be/ZMOtUMKXjYU


 

 

26.05.2020 

Terça-feira 

 

Vídeo Aula 

Systemic 

 

Assista a vídeoaula da 

professora, que irá 

revisar o vocabulário de 

“Colors and numbers”. 

Em seguida, no caderno 

de casa misture as 

cores indicadas nos 

vídeos sugeridos abaixo 

e crie a sua própria 

pintura. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ybt2jhCQ

3lA 

https://www.youtube.c

om/watch?v=TBtTWjag

d_Y 

 

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 “História 

do Lobo”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 nas páginas: 

50, 51, 52 e 53. 

 

 

Atividade 

 

Agora iremos realizar as 

atividades do Livro 

Módulo 2 disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “A menina e o 

Lobo”. Realize as 

atividades do livro módulo 

2 nas páginas: 54 e 55. 

 

 

Educação Física 

 

Aula on line 

 

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” 

 

Aula Online: 

Data 26/05 (Terça-

feira). 

Matutino: 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dybt2jhCQ3lA
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dybt2jhCQ3lA
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dybt2jhCQ3lA
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTBtTWjagd_Y
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTBtTWjagd_Y
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTBtTWjagd_Y


 

 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 

Obs: Lembre-se de ir 

ao banheiro e beber 

água antes de 

iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 



 

 

 

27.05.2020 

Quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Online 

 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

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 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeoaula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre “Qual é a 

História”. Realize as 

atividades do livro 

módulo 2 nas páginas: 

56 e 57. 

 

Em seguida, será 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Alice no país das 

Maravilhas”. Realize as 

atividades no livro 

módulo 2 na página: 58. 

 

 

Vídeo Aula 

 

Assista a vídeoaula da 

professora disponível em 

nossa Sala Google no 

tópico “Campos de 

Experiência” onde irá ser 

trabalhado o conteúdo 

sobre “Horas”. Realize as 

atividades no livro módulo 

2 nas páginas: 59 e 60. 

 

 

Vídeo Aula 

Sinuquinha de 

números. 

 Material: 4 ou 5 

Copos descartáveis, 

de plástico, fita 

adesiva, bolinha de 

Tênis de mesa, de 

papel ou qualquer 

outro tipo, desde que 

seja pequena, uma 

mesa. 

Desenvolvimento: 

Enumere e cole os 

copos, no fim da 

mesa, de forma 

lateral. Jogue as 

bolinhas na direção 

dos copos para que 



 

“Campos de 

Experiências” 

 

Systemic 

 

Assista a aula online e 

revise o vocabulário de 

“Where do I live”, 

falando sobre as 

diferenças entre casa e 

apartamento, partes de 

uma casa e móveis do 

quarto. Em seguida, 

participe de uma 

atividade no link que 

será disponibilizado em 

nossa sala de aula 

Google. 

 

 

 

 

 elas caiam dentro, 

faça a soma dos 

pontos. Jogue com a 

mamãe ou o papai e 

divirta-se! 

Assista a vídeo aula da 

professora disponível 

em nossa Sala Google 

no tópico “Campos de 

Experiência” onde irá 

ser trabalhado o 

conteúdo sobre  

 



 

 

 

28.05.2020 

Quinta-feira 

 

Aula Online 

 

Matutino: 

T053B: 10:00 ÀS 10:50 

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 

 

Aula online 

 

Em nossa aula online de 

hoje a professora 

realizará a revisão dos 

números estudados nas 

semanas anteriores. 

 

Aula online 

 

Após a aula Online da 

professora realize a 

atividade sobre os 

números, que estará 

disponível no anexo em 

nossa sala Google. 

 

 

Não esqueça de datar a 

atividade e sempre treinar 

o seu nome. 

 

 

Ludoteca 

 

Vídeo Aula 

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 super. 

importantes: 

Concentração, 

Atenção e Ritmo, essa 

brincadeira todos 

podem brincar, e para 

ela iremos precisar de 

duas colheres. Vamos 

seguir os movimentos 



 

“Campos de 

Experiências” 

 

Systemic 

 

Participe da nossa aula 

online para a revisão 

das noções de “Big and 

Small”. Em seguida, 

realize a atividade extra 

disponível na nossa 

sala de aula do Google. 

 

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! 

do vídeo. Ótima 

brincadeira. 

O vídeo explicando a 

atividade está na 

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 com as 

colheres ou com as 

mãos. 

https://www.youtube

.com/watch?v=ZkRm

DegttsA 

HORA DO 

RELAXAMENTO 

Após essa brincadeira 

com as crianças, 

vamos preparar um 

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


 

momento de reflexão a 

respeito sobre nossa 

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 

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


 

relaxamento também, 

apagando as luzes e 

deixando a criança 

deixada assistindo 

vídeo. 

Assistir ao vídeo da 

atividade que está em 

nossa plataforma de 

estudos Google Sala 

no item “LUDOTECA” 

Observe as instruções 

de como desenvolver a 

atividade junto à 

criança. 

 

Sabemos que nem 

sempre temos em casa 

aqueles materiais que 

usamos na escola, 

mas podemos usar 

nossa criatividade 

para criarmos 



 

alternativas com o que 

temos em casa. 

 

 

 

29.05.2020 

Sexta-feira 

 

Vídeo Aula 

Systemic 

 

Na nossa vídeoaula de 

sexta-feira iremos 

revisar o vocabulário de 

“Animals”. Realize a 

atividade que será 

disponibilizada no 

mural da nossa sala de 

aula Google. Em 

seguida se divirta com a 

nossa sugestão de 

vídeo. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pWepfJ-

8XU0 

 

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 “Ajude a 

Alice”, realize as 

atividades do livro 

módulo 2 na página 61. 

 

Em seguida, será 

trabalhado o assunto 

“Qual é a história?”, 

realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas: 62 e 63.  

  

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 “Qual é a história?”, 

realize as atividades do 

livro módulo 2 nas 

páginas: 64 e 65.  

 

 

Música 

 

Aula Online 

Data 29/05 (Sexta-

feira). 

Matutino: 

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! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


 

 

 

 

O Link para a aula 

online estará 

disponível em nossa 

Sala Google no Item 

“MÚSICA”. 

 

Roda de 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. 

 

 


