
 

                                    CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES – PRÉ II (04/10 a 08/10) 

 
 

SEGUNDA- FEIRA (04/10) TERÇA – FEIRA (05/10) QUARTA- FEIRA (06/10) QUINTA-FEIRA (07/10) SEXTA-FEIRA (08/10) 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 

 
Tema 7 - Cantar, dançar e 

representar 
 

Atividade 01 – página: 09 
 

1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Observe a imagem e 
converse com seus familiares e 
amigos sobre ela; 
 
3º Passo: Dançar, cantar e 
escrever o nome de uma 
música. 

 
Atividade 02 – página: 11 

 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 

 
2º Passo: Assista o vídeo -
Palavra Cantada - Músicos e 
Dançarinos; 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 

 
Tema 7 - Cantar, dançar e 

representar 
 

Atividade 03 – página: 13 

 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo – Pé 
com Pé – Palavra cantada; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EmvwcSr_L5Q 
 
3º Paso: Siga a trilha dos pés e 
leia os números, completando a 
sequência com os que estão 
faltando. Depois cubra o 
tracejado. 
  

 

 
Atividade 04 – página: 13 
 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 

 
Tema 7 - Cantar, dançar e 

representar 
 

Atividade 5 – página: 17 
 

1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - Um 
Elefante Incomoda - Galinha 
Pintadinha; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CtJBnNSreBs 
 
3º Passo: Complete a sequência 
numérica que representa a 
quantidade de elefantes 
ilustrados. Depois, pinte os 
elefantes correspondentes aos 
números 3,7 e 10 
 
 
 
Atividade 6 – página: 19 

 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 

 
Tema 7 - Cantar, dançar e 

representar 
 

Atividade 7 – página: 21 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - 
Músicas e Canções para 
Crianças - A banda; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IA9o6hbM670 
 
3º Passo: Observe a obra e 
converse sobre ela com os 
colegas ou familiares. Depois, 
escreva no quadro, como 
souber, palavras que começam 
com a letra B. 
 
 
 
 
 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 

 
Tema 7 - Cantar, dançar e 

representar 
 

Atividade 10 – página: 27 
 

1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 

 
2º Passo: Acompanhe a leitura 
do texto com um familiar, em 
seguida, responda ás questões. 
 
Atividade 11 – página: 29 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo – 
Brincadeira que som é esse? 
Quintal da Cultura; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=b_hsyxh0ANk 
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=uAVPMdtpVwM 
 
3º Passo: Observe a ilustração e 
diga a um colega ou familiar o 
que os amigos do Coc estão 
fazendo. Em seguida responda 
às questões e pinte o desenho 

 

Apostila 1,2,3... Vai Começar 
o Alfabeto 

 
Atividade 71 – página: 167 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 

 
2º Passo: Assista o vídeo –
Turma do Pica-Pau - A tartaruga 
voadora; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=HtwVGlh0cpM 
 
3º Passo: Escrever na página 
166 palavras que iniciam com a 
letra T 

1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo – O 
passo do elefantinho – Trio 
Esperança; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ypOJZyHN3Gk 
 
3º Passo: Escreva o nome do 
animal que aparece na canção. 
 

1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 

 
2º Passo: Nesta atividade, você 
e um familiar devem observar 
as imagens a seguir e descrevê-
las. Citem as semelhanças e as 
diferenças entre elas. 
 
 

Apostila 1,2,3... Vai Começar 
o Alfabeto 

 
Atividade 71 – página: 169 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Agora que você já 
conhece a história, circule com 
um lápis vermelho os patos e a 
tartaruga com o lápis de cor 
verde, 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Atividade 8 – página: 23 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - 
Palavra Cantada - Tchibum da 
Cabeça ao Bumbum; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=v1Pv9cOy-2s 
 
3º Passo: Encontre no texto 
palavras que começam com a 
letra B e pinte-as de amarelo. 
 
 

3º Passo: Observe as imagens e 
diga aos colegas ou familiar os 
nomes dos instrumentos 
musicais que você conhece. 
Depois, com a ajuda de um 
adulto, leia em voz alta, Em 
seguida, complete o nome de 
cada um deles. 
 

Apostila 1,2,3... Vai Começar 
o Alfabeto 

 
 
Atividade 71 – página: 171 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assinale o som inicial 
de cada palavra que representa 
a figura. 
 
 
 

Escola da Inteligência 
 

Livro da lição 6 
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