
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES – PRÉ I (26 a 30/10) 

SEGUNDA- FEIRA (26/10) TERÇA – FEIRA (27/10) QUARTA- FEIRA (28/10) QUINTA-FEIRA (29/10) SEXTA-FEIRA (30/10) 

AULA NO ZOOM ÀS 16:00H 
(TIA ALINE) 

 
Apostila Explorar para Casa 4 

 

Atividade 16 - página: 39 
 

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

Apostila Explorar em 
Atividades 4 
 
Atividade 14 – página: 35 
 
1º Passo: Escute a música -
Barquinho de Papel - Tio 
Bruninho; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=2R7dr5l8XEk 
 
2º Passo: Peça à criança que 
aprecie a obra. (Observando as 
cores, a paisagem). Pergunte-
lhe se já andou de barco, navio, 
lancha entre outros. 
3º Passo: Estimule-a a expressar 
oralmente e a falar de suas 
emoções quando vê a obra de 

AULA NO ZOOM ÀS 16H:40MIN 
(TIA PATY E. I.) 

 
Apostila Explorar para Casa 4 

 

Atividade 17 - página: 41 
Atividade 18 – página: 43 
 

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

 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 
 
Atividade 15 – página: 37 
 
1º Passo: Assista o vídeo da Tia 
Aline; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iZMlDzyG9OU&feature=y
outu.be 
 
2º Passo: Recortar do E11 no 
final do livro, as peças do 
tangram; 
3º Passo: Explore o formato, as 
cores e o tamanho delas; 
4º Passo: Monte um barco com 
as peças do tangram e cole no 
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 AULA NO ZOOM ÀS 13:15H 
(TIA ALINE) 

 
Apostila Explorar para Casa 4 

 

Atividade 19 - página: 45 
 

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

Apostila Explorar em 
Atividades 4 

 

 
Atividade 17 – página: 41 
 
1º Passo: Assista o vídeo - Gugu 
dada - A Música do Avião; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5uMyrLwvCUg 
 
2º Passo: Siga as instruções com 
a ajuda de um familiar e faça 
um avião de papel; 
3º Passo: Agora é só se divertir 
em família! 
 
 
 

 

Apostila Explorar para Casa 4 
 
 

Atividade 20 - página: 47 
 

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

 

Apostila Explorar em 
Atividades 4 
 
Atividade 18 – página: 43 
 
1º Passo: Leia o poema com um 
familiar; 
2º Passo: Escolha um meio de 
transporte que se encontra na 
atividade, circule o seu 
preferido e na página 42 
escreva o nome do meio de 
transporte escolhido; 
3º Passo: Crie um meio de 
transporte com sucata. 
 
Sugestões: 
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arte, pois a oralidade contribui 
com a organização do 
pensamento infantil. 
4º Passo: Conte quantos barcos 
há na obra de arte e faça o 
numeral ao lado da figura (4) 
 
Apostila – 1,2,3... Vai Começar 
o Alfabeto. 
 
Atividade 70 – página:191 
 
1º Passo: Assista o vídeo da Tia 
Aline; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wx2TOUo6yZ0&feature=y
outu.be 
 
2º Passo: Recorte do encarte 
E12 as palavras que representa 
os desenhos; 
3º Passo: Cole-as nos lugares 
correspondentes; 
4º Passo: Desenhe na página 
190 uma figura que começa 
com a letra T. 

 
Não esqueça de enviar as fotos 

das atividades para a tia Aline. 

quadro; 
 
Sugestão: 
 

 
 
Atividade 16 – página: 39 
 
1º Passo: Escute a canção com 
um familiar “ O Avião” 
Toquinho; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mfJnvTyQMPQ 
 
2º Passo: Faça um desenho 
para representar o avião que é 
um meio de transporte; 
3º Passo: Escreva a palavra 
AVIÃO, como souber. 
 

 
Não esqueça de enviar as fotos 
das atividades para a tia Aline. 

 
 
 
 

Escola da Inteligência 

Apostila – 1,2,3... Vai Começar 
o Alfabeto. 
 
Atividade 71 – página: 193 
 
1º Passo: Assista o vídeo - Letra 
V - Os Pequerruchos 
Almanaque; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=V438Uutl-4g 
 
2º Passo: Assista o vídeo - 
Patinho Tuga - Da Abóbora Faz 
Melão; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hdqPxitrffQ 
 
3º Passo: Assista o vídeo da Tia 
Aline; 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CiJDDQHgQK0&feature=y
outu.be 
 
4º Passo: Cubra o traçado da 
letra V; 
5º Passo: Complete com a letra 
V as palavras. 
6º Passo: Escrever o nome do 
nosso amiguinho que começa 
com a letra V - VICENTE 

 
Não esqueça de enviar as fotos 
das atividades para a tia Aline. 

 
 

 
 

 
 

 
Não esqueça de enviar as fotos 
das atividades para a tia Aline. 
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Aplicativo EI PLAY MUSIC (Nível 
4 – Ciranda da Inteligência, 7ª 
Lição, Aula 2 – “Pepê, sabe 
como ajudar é bom!” 
 
Trabalhando a história e 
reflexão do tema proposto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


