
Cronograma Semanal 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Professor (a): Suzana, Cristiane, Daniela Nível de ensino: Educação Infantil Ano: 2020 

E-mail: 
suzana.menezes@lasalle.org.br 

cristiane.freitas@lasalle.org.br 

daniela.araujo@lasalle.org.br 

Turma: Creche 2 anos T021, T022, T023 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: 4 dias 

 

 
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 

 

Hora da dança 5,6 

 
Página 43 - Observe a 

imagem e pergunte sobre 

o sapo, aonde ele mora; 
qual a cor dele o que ele 

come. 

Pinte o lago de tinta azul. 
 

Vídeo da música do sapo 

não lava o pé da galinha 
pintadinha. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=0JkSpPZJ

DkE 
 

 

Aula online 

 
Aula on-line com a 

professora titular de cada 

turma. 
O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 

de Aula do Google no Item 
“Campos de 

experiências” com a data 

de hoje. 
 

Instruções: Nossa aula 

desse dia será de Contação 

de estória. 
 

Estória: “A boca do sapo” 

disponível também pelo 
link: 

 

Brincando de Teatro 

 
Vamos agora brincar de 

teatro, vamos imitar um 

sapo?? Relembre a estória 
“A boca do sapo” que a 

professora contou, na 

aula online. Destaque a 
figura do sapo na página 

71 e divirta-se. 

 

 

Brincando em 

Família 
 

Brincadeira em 

família. 
 

Vamos brincar de 

vivo ou morto?? 
 

Como brincar: 

 
Escolha um líder 

para iniciar a 

brincadeira. 

Quando o líder 
disser: "Morto!", 

todos ficarão 

agachados. Quando 
o líder disser: 

"Vivo!", todos darão 

mailto:suzana.menezes@lasalle.org.br
mailto:cristiane.freitas@lasalle.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE


https://www.youtube.com

/watch?v=PecxHQb1qV0 
 

Aula Online: 

Data 27/04 (Segunda-
feira). 

 

Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 
 

Vespertino: 

T022: 15:30 às 16:00 
T023: 15:30 às 16:00 

 

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

antes de iniciarmos a aula. 

 
Aguardo vocês! 

 

um pulinho e 

ficarão de pé. Quem 
não cumprir as 

ordens é eliminado, 

até sobrar um só 
participante, que 

será o vencedor e o 

próximo líder. 

 

28.04.2020 

 

Hora da dança 7 
 

Utilize roupas que 

podem ser molhadas; 
Você vai precisar de : 

Balde e corante se tiver. 

 
Encha o balde de água e 

pingue os corantes, 

brinque com as cores, 

prepare os barquinhos 
de papel junto com sua 

família e os mergulhe na 

 

Educação Física 
 

Creche II 

 
Aula Online 

 

Olá Turma linda! 
 

Hoje o nosso encontro será 

virtual. 

Quero ver todos vocês! 
O link da nossa Aula online 

está na nossa sala de Aula 

 

 
 

 

Lanche 
 

09:30 às 

09:50 
 

15:30 às 

15:50 

 
(Após o 

lanche 

realizar a 

 

Hora da diversão 
 

Brincadeira da minhoca 

com a família  
 

Para construir a minhoca, 

você vai precisa de papel e 
uma caneta ou lápis. Só 

isto. 

Corte uma tira de papel 

pelo comprimento. Então, 
dobre-a como uma 

sanfona, deixando cada 

dobra com pelo menos 3 

 

Hora da dança 8 
 

Dança da minhoca 

 
Vamos assistir ao 

vídeo da dança da 

minhoca, brinque 
com a minhoquinha 

que você acabou de 

confeccionar. 

Divirta-se muito! 
Link: 

https://www.youtu

https://www.youtube.com/watch?v=PecxHQb1qV0
https://www.youtube.com/watch?v=PecxHQb1qV0
https://www.youtube.com/watch?v=bA_VvQweSvo


água colorida, que 

brincadeira divertida né? 
 

Segue abaixo link 

ensinando a fazer 
barquinho de papel: 
 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qQgbnKUti

yo. 

 
 

do Google no Item 

“Educação Física”. 
Faremos uma atividade 

recreativa, com o tema: 

“brincando com o balão”. 
 

Aula Online: 

Data 28/04 (Terça-feira). 

 
Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 

 
Vespertino: 

T022: 15:00 às 15:30 

T023: 15:40 às 16:10 
 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 
antes de iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

 

escovação 

dos 
dentes) 

centímetros. Desenhe a 

lápis ou caneta o rostinho 
da minhoca. 

Como brincar? Bom, a 

imaginação é quem dita 
as regras! Nós podemos 

fazer uma corrida de 

minhocas só com sopro. E 

também criar uma dança 
maluca, porque se 

sopramos pela parte de 

cima, a minhoca se mexe 
num super remelexo! 

Segue abaixo o link com o 

vídeo que ensina a fazer a 
minhoca divertida. 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=sAZmlO3CNo

0 

 

be.com/watch?v=b

A_VvQweSvo 
 

 

29.04.2020 

 

Hora do teatro 7 
 

Página 59- leia a estória 

“Pirata do arco-íris”. 
Aproveite esse momento 

para estimular a 

criatividade. 
Observe a imagem: 

Você já viu um pirata em 

estórias e filmes? 

Quando falamos em 
pirata o que você 

 

Música 
 

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 

  

Piratas 
 

Veja o vídeo sobre os 

piratas. 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0PI9hhBo4a
k 

 

Após assistir o vídeo, 

pergunte da criança o que 

 

Brincadeira livre 
em família. 

 

Brincadeira de caça 
ao tesouro, brinque 

de pirata e diga que 

pirata gosta de 
tesouro, você pode 

esconder um 

tesouro e deixar 

pistas pela casa, 
pode até desenhar 

https://www.youtube.com/watch?v=qQgbnKUtiyo
https://www.youtube.com/watch?v=qQgbnKUtiyo
https://www.youtube.com/watch?v=qQgbnKUtiyo
https://www.youtube.com/watch?v=sAZmlO3CNo0
https://www.youtube.com/watch?v=sAZmlO3CNo0
https://www.youtube.com/watch?v=sAZmlO3CNo0
https://www.youtube.com/watch?v=bA_VvQweSvo
https://www.youtube.com/watch?v=bA_VvQweSvo
https://www.youtube.com/watch?v=0PI9hhBo4ak
https://www.youtube.com/watch?v=0PI9hhBo4ak
https://www.youtube.com/watch?v=0PI9hhBo4ak


imagina?? O que mais te 

faz lembrar de um 
pirata?? 

O papagaio que ela 

carrega no ombro? O seu 
grande chapéu? Ou o 

seu enorme navio? 

 

 

sala de aula da turma no 

Google Classroom. 
 

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 29/04 (Quarta-feira). 

 

Matutino: 
T021: 10:30 às 11:00 

 

Vespertino: 
T022: 16:00 às 16:30 

T023: 16:40 às 17:10 

 
Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 

antes de iniciarmos a aula. 

Aguardo vocês! 

ela mais gostou, o que é 

um pirata. 

um mapa com 

figuras como 
referência, deixe 

pegadas e migalhas 

pelo chão e falando 
que quando a 

criança estiver 

perto do tesouro 

está quente e se 
estiver longe, está 

Frio. Divirtam-se. 



 

 
 

30.04.2020 

 
Coordenação Motora 

 

Pagina 61: Enfeite o 

Chapéu do pirata você 
pode pegar papel 

colorido, fazer bolinhas 

de papel, colar 
lantejoulas ou folhas de 

revistas picados, agora é 

hora de usar a 
criatividade. 

 

 
 

 
Aula online 

 

Aula on-line com a 

professora titular de cada 
turma. 

O link da nossa Aula 

online está na nossa sala 
de Aula do Google no Item 

“Campos de 

experiências” com a data 
de hoje. 

 

Instruções: Nossa aula 
desse dia será de Contação 

de estória. 

 

Estória: “O Pirata.” 
 

Aula Online: 

Data 30/04 (Quinta-feira). 
 

Matutino: 

T021: 09:30 às 10:00 
 

Vespertino: 

T022: 15:30 às 16:00 
T023: 15:30 às 16:00 

 

Obs: Lembre-se de ir ao 

banheiro e beber água 
antes de iniciarmos a aula. 

 

Aguardo vocês! 

  
Brincadeira de 

coordenação motora 

 

Coloque uma linha, 
barbante, fio ou algo 

similar, no chão e peça 

para que a criança ande 
em cima pé ante pé 

treinamos a coordenação 

motora da criança. 
 

 

 

 
Momento Livre 

 

Espaço livre para 

brincar e se divertir 
em família. 

 



 

 


