
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES – PRÉ I (27 a 31/07) 
 
 
 

SEGUNDA- FEIRA  (27/07) TERÇA – FEIRA (28/07) QUARTA- FEIRA (29/07) QUINTA-FEIRA (30/07) SEXTA-FEIRA (31/07) 

 
Aula no Zoom às 16:00h 
 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 47 
Página: 103 
 
Descubra as respostas das 
adivinhas e ligue casa uma à 
ilustração correspondente. 
 
Material que será utilizado: 
Lápis de cor 
 
 
Sugestão de Vídeo: Adivinha 
- Canções do Zoo 3 | O Reino 
das Crianças 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=d1ZdZX3f5cY 
 

 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 48 
Página: 105 
  
Peça para criança que ela 
faça um desenho do que ela 
mais gosta de brincar em 
família. 
Tire fotos para que ela 
compartilhe com os colegas 
em nosso grupo. 
 
Material que será utilizado: 
Lápis de cor 
 
Sugestão de Vídeo: Mundo 
Bita - Nossa Família 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=s48phnrkZ5w 
 

 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Atividade: 49 
Página: 107 
 
AUTOAVALIAÇÃO 
 
Você aprendeu bastante 
com as atividades deste 
tema. 
Agora é hora de se avaliar! 
 
É muito importante essa 
atividade ser realizada pela 
criança. 
 
Material que será utilizado: 
Lápis de cor e lápis de 
escrever. 
 
Sugestão de Vídeo: 
https://www.youtube.com/

 
Aula no Zoom às 16:00h 
 

ATIVIDADE LÚDICA 
 

Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Página: 109 
 
 RECEITA DO MONSTRINHO 

 
1- Uma cabeça redonda e 
grande,  
2- Um corpo pequeno e 
coberto de pêlos,  
3- Braços compridos com 
mãos pequenas e garras 
grandes,  
4- Pernas curtas,  
5- Pés grandes e 
arredondados,  
6- Olho no meio da testa,  
7- Orelhas pontiagudas,  

 
Apostila: Explorar em 
Atividades 2 
 
Página: 111 
 

Desenho Livre 
 

Incentive e aguce a criança a 
desenhar algo que ela esteja 
com vontade,algo que esteja 
sentindo ou algo que ela 
goste. 
 
O desenho é essencial para o 
desenvolvimento infantil, 
além de ser uma atividade 
muito divertida, é uma 
forma de comunicação. É 
por onde a criança expressa 
seus sentimentos, suas 
ideias e suas vontades, 
sobretudo quando ela ainda 
não consegue se expressar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1ZdZX3f5cY
https://www.youtube.com/watch?v=d1ZdZX3f5cY
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4


 
 
 
 
 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
 
 

 
Tirem fotos e mandem no 
nosso grupo para a tia Aline. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Incentivar a criança a 
escrever o nome utilizando a 
plaquinha. 
 
 
ESCOLA DA INTELIGÊNCIA 
 

Aplicativo EI PLAY MUSIC 
(Nivel 4 – Ciranda da 
Inteligência, 4ª Lição, Aula 3 
– Vamos brincar de 
pensar?). 
 
História pelo aplicativo. E 
atividade das páginas 53 até 
55. 
 

watch?v=iDhHIhgclR4 
 
 
 
 

8- Nariz com narinas 
quadradas,  
9- Boca grande com dentes 
falhados.  
 
 
 
 
Material que será utilizado: 
Lápis de cor 
 
Terminado o desenho é hora 
de mostrar os desenhos. 

 
Questionamentos 
levantados: 
  

 
Os monstrinhos ficaram 
iguais? 
Por que não ficaram iguais 
se todos receberam as 
mesmas orientações da tia 
Aline? 
 
Reflexão: Percebemos que 
por sermos únicos, com 
experiências diferentes, 
houveram desenhos 
diferentes e isto acontece 
também na sala de aula. As 

por meio da linguagem oral 
e escrita.  
  
Quando a criança desenha, 
ela cria pontes entre seu 
mundo imaginário e o que é 
real,  
 
 
externando as suas visões de 
mundo 
 
Sugestão de Vídeo:  Canção 
Para Desenhar - Músicas 
Infantis | O Reino Infantil 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=fmZxB74mDsE 
 
 
Tirem fotos e mandem no 
nosso grupo para a tia Aline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=fmZxB74mDsE
https://www.youtube.com/watch?v=fmZxB74mDsE


orientações são dadas a 
todas as crianças e cada qual 
entende do seu jeito, tanto 
nas questões do dia a dia, 
como também na 
aprendizagem. 
 
Tirem fotos e mandem no 
nosso grupo para a tia Aline. 
 
 
 

 

 
 
 

 


