
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES – PRÉ II (18 a 22/05) 
 
 
 

SEGUNDA- FEIRA  (18/05) TERÇA – FEIRA (19/05) QUARTA- FEIRA (20/05) QUINTA-FEIRA (21/05) SEXTA-FEIRA (22/05) 
Explorar em Atividades 2 
Atividade 1 
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1º Passo: Acompanhe a 
explicação para realização da 
atividade. Segue o link da 
professora: 
https://www.youtube.com/
watch?v=-zdpCbxZ064 
2º Passo: Agora incentive o 
aluno a explorar a imagem e 
oralmente falar os nomes 
das letras e números que 
consegue visualizar na 
imagem 
3º Passo: Sugestão de jogo – 
Encontre os números, de 
Vila Sésamo. Segue o link: 
https://sesamo.com/pt-
br/jogos/?gid=encontre-os-
numeros 
Explorar para Casa 2 
Atividade 1 
Página 09 

Escola da Inteligência 

Aplicativo EI PLAY MUSIC 
(Nivel 5 – Os jogos da 
inteligência, Lição 3, Aula 1. 
Canção, Saçá, Você deve 
aprender a usar a 
inteligência!). 
Ouvir a canção. E também na 
apostila página, 10. 
Reflexão; Como você acha 
que os irmãozinhos da Saçá 
se sentem quando ela fica 
furiosa? E quando ela quer 
mandar na brincadeira? 
Quais seriam as coisas boas 
que a Saçá tem que 
aprender? 
Dinâmica das emoções: 
Baseada na brincadeira da 
estatua. Coloque a musica 
da lição e quando parar de 
tocar oriente para formação 

Explorar em Atividades 2 
Atividade 3 
Página 13 
1º Passo: Promova uma 
conversa com a criança 
perguntando como ela pode 
se comunicar com as outras 
pessoas. 
2º Passo: Observe a imagem 
para saber qual é o tipo de 
comunicação que as crianças 
estão usando. Depois, pinte 
os quadros de acordo com a 
legenda. 
3º Passo: Vamos brincar? 
Acompanhe a brincadeira. 
Segue o link do vídeo da 
professora: 
https://www.youtube.com/
watch?v=dhie9dQMhq8 
Explorar para Casa 2 
Atividade 3 
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• As instruções para 

Explorar em Atividades 2 
Atividade 4 
Página 15 
1º Passo: Siga as orientações 
para realização da atividade. 
Segue link da professora: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CtodJMqpRkk 
2º Passo: No verso da folha 
da atividade incentive o 
aluno a ilustrar o texto. 
3º Passo: Sugestão de vídeo 
Palavras Mágicas, de O 
Diário de Mika. Segue o link 
do vídeo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=dX2N6eCenuw&t 
 
Explorar para Casa 2 
Atividade 4 
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• As instruções para 
realização da 
atividade já se 

Explorar em Atividades 2 
Atividade 5 
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1º Passo: Acompanhe a 
descrição da atividade 
proposta. Segue o link da 
professora: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1TucttuH-wA 
2º Passo: Estimule a criança 
a recitar trava-línguas 
variados. Que tal uma 
competição em família? 
3º Passo: Sugestão de vídeo 
Trava-Línguas, de Projeto 
Cantado. Segue o link do 
vídeo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=GsdcTW0CnSw 
 
Explorar para Casa 2 
Atividade 5 
Página 17 

• As instruções para 
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• As instruções para 
realização da 
atividade já se 
encontram no 
próprio material. 

 
 

de expressões; 
- deverá fazer expressão de 
triste 
- alegre 
- bravo 
- frio 
- muito calor 
- muita dor 
 
Explorar em Atividades 2 
Atividade 2 
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1º Passo: Em uma roda de 
conversa identifiquem quais 
são as atitudes positivas 
para uma boa comunicação. 
2º Passo: Siga as orientações 
para realizar a atividade. 
Segue o link da professora: 
https://www.youtube.com/
watch?v=7eUZZWXINTg 
Explorar para Casa 2 
Atividade 2 
Página 11 

• As instruções para 
realização da 
atividade já se 
encontram no 
próprio material. 
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