
 

                                    CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES – PRÉ II (26 a 30/07) 

 

SEGUNDA- FEIRA (26/07) TERÇA – FEIRA (27/07) QUARTA- FEIRA (28/07) QUINTA-FEIRA (29/07) SEXTA-FEIRA (30/07) 

 TEMA 5 
Minha Cidade 

 
Apostila Explorar para Casa 3 

 

Atividade 01 - página: 09 
 
 As Instruções para realização 

da atividade já se encontram 
no próprio material. 

 
Apostila Explorar em 

Atividades 3 
 
Atividade 01 – página: 09 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Apresente à criança a 
imagem da atividade e solicite 
que ela aprecie e descreva o 
que vê. 
 
3º Passo: Escreva na página 08 
o nome da nossa cidade – SÃO 
SIMÃO. 
 
Atividade 02 – página: 11 
 
1º Passo: Escreva seu nome 

 TEMA 5 
Minha cidade 

 
Apostila Explorar para Casa 3 

 
Atividade 02 - página: 11 
 
 As Instruções para realização 

da atividade já se encontram 
no próprio material. 

 

Apostila Explorar em 
Atividades 3 

 
Atividade 03 – página: 13 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Desenhe o espaço 
público de sua cidade onde 
você mais gosta de estar. 
(PRAÇA, BOSQUE, PARQUE, 
SUPERMERCADO, ETC). 
 
 
 
 
Apostila 1,2,3...Vai Começar o 

Alfabeto 
 

 TEMA 5 
Minha Cidade 

 
Apostila Explorar para Casa 3 

 

Atividade 03 - página: 13 
 
 As Instruções para realização 

da atividade já se encontram 
no próprio material. 

 
Apostila Explorar em 

Atividades 3 
 

Atividade 04 – página: 15 
 

1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Observe e descreva a 
ilustração dos amigos do COC. 
Em seguida, responda às 
questões com muita atenção. 
 
 
 
 
 
Apostila 1,2,3...Vai Começar o 

Alfabeto 
 

TEMA 5 
Minha Cidade 

 
 Apostila Explorar para Casa 3 

 

Atividade 04 - página: 15 
 
 As Instruções para realização 

da atividade já se encontram 
no próprio material. 

 
Apostila Explorar em 

Atividades 3 

 
Atividade 05 – página: 17 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - Por 
que existem os 
museus? Ticolicos - Narrativas 
do Brasil; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jZmh2eQWU50 
 
 
 
3º Passo: Você já foi a um 
museu? Conte a um familiar o 
que você sabe sobre esse lugar. 

 TEMA 5 
Minha Cidade 

 
Apostila Explorar para Casa 3 

 

Atividade 05 - página: 17 
 
 As Instruções para realização 

da atividade já se encontram 
no próprio material. 

 
Apostila Explorar em 

Atividades 3 
 

Atividade 06 - página: 19 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo -  
Mundo Bita – O Parquinho; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OCyKKSjCzKY 
 
 
 
 
 
3º Passo: Leia a tirinha com um 
familiar; 
 

https://www.youtube.com/hashtag/ticolicos
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completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Marque os lugares 
aonde você costuma ir com 
seus familiares na cidade em 
que mora. 
 
Apostila 1,2,3...Vai Começar o 

Alfabeto 

 
Atividade 47 – página: 115 

 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - A 
nuvenzinha triste; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=twPKi9mssOw 
 
3º Passo: Localizar no texto e 
circular as palavras: NUVEM e 
NUVENZINHA 
 
4º Passo: Ir até o quintal de 
casa, olhar para o céu e 
observar as nuvens. Em seguida 
fazer um desenho na página 
114 de formas ou desenhos de 
como estão as nuvens no céu. 
  

 
 

Atividade 47 – página: 117 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Use numerais de 1 a 5 
para organizar a ordem correta 
dos acontecimentos da história. 
(Sequência correta é: 4,3,1,2, e 
5) 

Atividade 48 – página: 119 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - NA 
NE NI NO NU - CRIANÇAS 
INTELIGENTES - JOVEM PAN 
KIDS; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bx260S0JU4Q 
 
3º Passo: trace a letra N 
 
4º Passo: Relacione os 
desenhos com os nomes 
destacados. Depois, escreva o 
nome de cada figura. 

Depois, observe alguns museus 
brasileiros; 
 
4º Passo: Escreva na página 16 
o nome do museu de nossa 
cidade – MUSEU HISTÓRICO 
SIMONENSE ALAUR DA MATTA. 
 
Apostila 1,2,3...Vai Começar o 

Alfabeto 
Atividade 49 – página: 121 
 
1º Passo: Escreva seu nome 
completo no local indicado e 
preencha a data; 
 
2º Passo: Assista o vídeo - 
Sílabas Na Ne Ni No Nu - 
SÍLABAS - Os Pequerruchos 
Almanaque; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5-bPf47NSns 
 
3º Passo: Complete as palavras 
com NA, NE, NI, NO e NU; 
 
4º Passo: Observe o exemplo e 
complete o quadro. Em seguida 
pinte o nome ANA escondido 
nos nomes do quadro. 
 
5º Passo: Vamos brincar com 
palavras que rimam? Destaque 
o jogo da rima E9 no final da 
apostila e diverte-se em família! 
 

4º Passo: Agora, responda as 
perguntas e capriche na letra. 
 
 

Escola da Inteligência 
 

Livro: Aprendendo a perceber a 
necessidade do outro; 
Canção: Saçá você deve 
aprender a usar a inteligência! 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9UNyXo5I4mo 
Atividade – página: 24 
 
Atividade no caderno de 
descobertas 
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