
 

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: T11, T112, T115, T116 Dias: de 27 a 30/04 

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 

 

 
27.04.2020 

 

Ensino Religioso 
 
Ler o livro: “Crescer com 

alegria...” Páginas: 18 e 
19. Com a sua família 
faça uma reflexão do que 

foi lido, conversem a 
respeito. 

 

 

Língua Portuguesa 
 

Atividade do livro 

Modulo 2: Páginas de 16 
a 18 

 

Música 
 

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. 
 

 

Língua Inglesa 
 

Vídeo Aula 

 
My School 

 

*Escute o cd do Livro, 
acompanhe o áudio 

pelas páginas 17e18, 
Assunto: My School, 
 

Responda as 
atividades das 

páginas.17,19 e 20. 
 
Assista o vídeo que eu 

deixei pra vocês em 

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


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lanche 
 

09:30 às 
09:50 

 

15:30 às 
15:50 

 

(Após o 
lanche 

realizar a 
escovação 

dos 

dentes) 
 

 

Peço que antes assistam o 
vídeo da atividade de roda 

de música com o tema: 
faça seu instrumento que 
também está disponível 

na nossa Sala de Aula 
Google no Item Música 

com a data de hoje, nele 
você aprenderá a fazer o 
instrumento 

‘’castanholas’’ com os 
matérias recicláveis de 

sua casa, depois vamos 
juntos tocar nossas 
músicas na aula online. 

 
desejo uma boa diversão a 
toda família.  

 
Aula Online: 

Data 27/04 (segunda-
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 
 

Obs: Lembre-se de ir ao 
banheiro e beber água 

nossa Sala de aula 
Google Classroom, 

cante e dance muito. 

 

 



 

antes de iniciarmos a 
aula. 

Aguardo vocês! 
 

 
 

28.04.2020 

 
Matemática 

 

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 

“MATEMÁTICA” 
 

Aula Online: 
Data 28/04 (Terça-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 
 

 
Matemática 

 

Atividade do livro 
Modulo 2: Página 99 

 
Geografia 

 

Atividade no livro 
atividades 

complementares 2 
páginas: 48 e 49. 
 

 
Ciências 

 

Atividade do livro de 
atividades 

complementares 
páginas 20 e 21 



 

Em nossa aula de hoje 
iremos trabalhar o 

assunto abaixo descrito: 
 
*Sequência numérica e 

ideias de adição. 
 

Utilizaremos o livro 
módulo 2. Mantenham 
ele aberto na página 97. 

As orientações e 
explicações dessa aula 

serão feitas ao vivo 
através da nossa live. 
 

Não esqueça de preparar 
seu estojo com lápis 
(apontado), borracha e 

lápis de cor. 
Ir ao banheiro e beber 

água antes de iniciarmos 
a aula. 

 

Aguardo vocês!! 
 

 
 

29.04.2020 

 
Língua Portuguesa 

 

Apresentação da família 
silábica da letra L 

através de um vídeo.  
 

 
Matemática 

 

Atividade do livro 
módulo 2: Matemática- 

páginas 100 e 101 

 
Educação Física 

 

Vídeo Aula 
 

Bolinha de Ping-pong na 
caixa 
 

 
Língua Inglesa 

 

Aula on line 
 

T111: 07:30 ÀS 08:20 
 
T112: 08:30 ÀS 9:20 



 

Segue link 
https://www.youtube.c

om/watch?v=r-
pWjscB5hs 
 

Leitura do material  
anexo e postado na Sala 

de Aula Google. 
 

Vamos criar esse 
joguinho! 

Primeiro, vamos pegar 
uma caixa de sapato, dois 
copos, fita adesiva. 

Vamos, fazer dois furos no 
fundo com 8cm de 

distância um do outro, 
com espaço para passar a 
bolinha. Enumerar as 

bolinhas com 1 e 2. 
Para brincar, coloque as 

bolinhas na caixa, faça 
com que elas passem 
pelos buracos, de acordo 

a numeração, para cair no 
copo. Veja o vídeo e 
brinque bastante! 

 

 
T115: 13:30 ÀS 14:20 

 
T116: 14:30 ÀS 15:20 
 

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 Inglesa” 
 
Para nossa aula 

Online de hoje você 
precisará responda as 

págs.92,93 e 94. Do 
seu livro. 
 

Após a aula Online 
assista o vídeo que eu 
deixei em nossa sala 

de Aula Google 
Classroom, aproveite 

bastante para cantar e 
dançar. 
 

Obs: Beba água e vá 
ao banheiro antes da 

https://www.youtube.com/watch?v=r-pWjscB5hs
https://www.youtube.com/watch?v=r-pWjscB5hs
https://www.youtube.com/watch?v=r-pWjscB5hs


 

aula online, separe 
seu material: livro e 

estojo com lápis e 
borracha. 
 

Aguardo todos vocês 
lá! 

 
 

 
 

30.04.2020 

 
Língua Portuguesa 

 

Ditado ilustrado 
 

Figuras anexas postadas 

na Sala de aula Google 
para escrita das palavras 

no ditado. 
 

 
Matemática 

 

Atividade do livro 
módulo 2: Matemática- 
páginas 104 a 107 

 

 
Matemática 

 

Atividade do livro módulo 
2 nas páginas: 108 e 109. 

 
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 30/04 (Quinta-

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 
 

Atividade: Guardião 
da Torre 

Nessa atividade, 

vamos precisar de 
uma bola e um cone, 

que pode ser 
substituído por uma 
garrafa plástica de 

refrigerante com água, 
até o meio. Vamos 
brincar! 

Coloque o cone no 
chão e proteja para 

que ninguém derrube, 
o seu oponente vai 
tentar derrubar o cone 

e você será o guardião! 
Divirta-se! 
 

Obs: Lembre-se de ir 
ao banheiro e beber 

água antes de 
iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 
 



 

 
 

01.05.2020 

 
FERIADO 

 
FERIADO 

 
FERIADO 

 
FERIADO 

 


