
 
 

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

SEGUNDA- FEIRA  (18/05) TERÇA – FEIRA (19/05) QUARTA- FEIRA (20/05) QUINTA-FEIRA (21/05) SEXTA-FEIRA (22/05) 
Apostila: Explorar para casa 
2 (tarefa) 
 
Atividade 6 – Página: 19 
 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividades: 01 e 02 
 
Páginas: 09 e 11 
 
Atividade: 01 
 
Escutar a Música: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=IuZf_xTt_JU 
 
Atividade: 02 
 
Desenhe a rua da escola 
na qual você estuda 
(usando lápis de cor). 

Apostila: Explorar para casa 
2 (tarefa) 
 
Atividade 7 – Página: 21 
 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 03 
 
Página: 13 
 
Observe e descreva a 
ilustração (converse com a 
criança o que as 
personagens do COC estão 
fazendo, quantas estão 
segurando a corda e quantas 
estão brincando do total). 
Depois, cubra o pontilhado 
dos números para descobrir 
as respostas das perguntas 
(Usando canetinha ou lápis 
de cor, uma cor para cada 

Apostila: Explorar para casa 
2 
(tarefa) 
 
Atividade 8 – Página: 23 
 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 04 
 
Página: 15 
 
Aula pelo Aplicativo ZOOM 
às 14:00h 
 
Circule com lápis de cor os 
números representados na 
ilustração. Descreva para a 
criança que nas casas, placas 
dos carros, placas de 
trânsito, nas camisetas e 
brincadeiras existem 
números. 

Apostila: Explorar para casa 
2 
(tarefa) 
 
Atividade 9 – Página: 25 
 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 05 
 
Página: 17 
 
Família, questione a criança 
sobre o que ela observa na 
imagem que está ao lado 
esquerdo dela, depois peça 
para ela conferir se a 
imagem do lado direito 
também está igual. 
Após a observação, faça um 
“X” com lápis de cor ou 
canetinha, nas cinco 
diferenças entre as imagens.  

Apostila: Explorar para casa 
2 
(tarefa) 
 
Atividade 10 – Página: 27 
 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 06 
 
Página: 19 
 
Observe a macieira. Há 
algumas maçãs sem cor: 
Vamos pintá-las! Após pintar 
as maçãs, conte-as e escreva 
o número do lado da árvore. 
 
Acesse também o link e 
confira o vídeo da 
professora: 
 
https://www.youtube.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU
https://www.youtube.com/watch?v=P7AEbJv_F38&feature=youtu.be


Depois escreva as  
Palavras:  CASA – 
PLACA e RUA, no 
espaço que sobrar 
(usando lápis de 
escrever). 
 
Acesse também o link e 
confira o vídeo da 
professora: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=g-
5hL57ZEE0&feature=youtu.b
e 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
 
 

número). 
 
Acesse também o link e 
confira o vídeo da 
professora: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=8UkoCFCWwR8&fe
ature=youtu.be 
 
Sugestão de brincadeira: 
Pular corda em família ao 
som da música da Eliana. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=YOSefV3Gfqk 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
 
 
ESCOLA DA INTELIGÊNCIA 

Aplicativo EI PLAY MUSIC 
(Nivel 4 – Ciranda da 
Inteligência, Lição 2, Aula 3. 
Aprendendo a valorizar os 
amigos! 

 

 
Acesse também o link e 
confira o vídeo da 
professora: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=L-
oHdINeBeg&feature=youtu.
be 
 
Sugestão de música: 
Mariana – Galinha 
Pintadinha 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=orxxp-3gBiE 
 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Acesse também o link e 
confira o vídeo da 
professora: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=i8gqNDnbkis&featu
re=youtu.be 
 
Sugestão de desenho: Zou, o 
carteiro. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=nMwHdBLAL6k 
 
 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
 

watch?v=P7AEbJv_F38&feat
ure=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
Sugestão de música: Pomar 
– Palavra Cantada. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=kfinwr3A9fg 
 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
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E também na apostila você 
encontra a história, página 
43. 
Depois assista o vídeo 
abaixo. 
  
Vídeo diversas formas de 
cumprimentos: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=NX83DZec8Ns  
 
Dinâmica: Vamos pensar e 
inventar diferentes 
cumprimentos? Com a ajuda 
dos responsáveis vamos 
inventar e se divertir. 
Dicas: cumprimento de 
testa, de olhos, de soquinho, 
nariz, com os pés, etc.  
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