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2ª feira 

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO 5 (PÁGINA 81) 

VIVÊNCIA- Roda de conversa, sobre meios de transporte. 

ATIVIDADE- Auxilie a criança, completar o gráfico dos meios de transporte 

preferido da turma. 

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO 5 (PÁGINAS 83, 85 E 87) 

VIVÊNCIA- Assista ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=UW7JZEsQQcE 

Música- https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

ATIVIDADE- Auxilie a criança na página 83, nomear algumas partes do corpo no 

menino. 

Na página 85, completar o texto com o nome das partes do corpo. 

Na página 87, desenhar uma bolsa à direita de Lidiane, e depois, desenhar uma 

bolsa à esquerda de Jaiminho. 

ATIVIDADE PARA FAZER EM CASA 

Jogo de dominó. 

3 ª feira 

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO 5 (PÁGINAS 89 E 91) 

VIVÊNCIA- Assista aos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LxMZef2T9c4 

https://www.youtube.com/watch?v=mqIhB47_d90 

ATIVIDADE- Auxilie a criança, encontrar no caça- palavras o nome de cada ave. 

Na página 91, auxilie a criança escrever os nomes dos alimentos que começam 

com a letra Q. 

https://www.youtube.com/watch?v=UW7JZEsQQcE
https://www.youtube.com/watch?v=LxMZef2T9c4


ATIVIDADE PARA FAZER EM CASA 

Piquenique  

4 ª feira-  

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO 5 (PÁGINAS 93 e 95) 

Vivência-  Roda de conversa, sobre os números. 

Atividade- Auxilie a criança na página 93, completar o quadro numérico. 

Na página 95, preencher a sequência de 10 em 10, e depois, colocar os números 

abaixo em ordem crescente. 

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO 5 (PÁGINAS 97 e 99) 

Vivência- Assista aos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-m_0f9FBJfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=a_43qbEc8m0 

Atividade- Auxilie a criança, na página 97, descobrir o animal escondido, pintando 

a imagem segundo a legenda. 

Na página 99, auxilie a criança, ligar cada cor ao seu nome. 

LIVRO PARA CASA: Páginas 39 e 41- Auxilie a criança apenas se for 

preciso. Caso ela necessite de ajuda, ofereça algum material 

concreto para contagem numérica. 

Na atividade, destaque a tabela do encarte para consulta. Depois, complete o 

quadro com o antecessor e o sucessor de cada número. 

Na página 40 e 41, complete as sequências numéricas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-m_0f9FBJfQ


5ª FEIRA 

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO (PÁGINAS 101 E 103) 

Vivência- Roda de conversa. 

Assista ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=u82pFYPVZb4 

Atividade- Auxilie a criança na página 101, ligar os números na ordem crescente. 

Na página 103, complete com os números que vêm antes e depois. 

ARTES- PINTURA DA TELA 

ATIVIDADE- Finalizaremos a tela. Colando as mãos de marrom  

ATIVIDADE PARA FAZER EM CASA 

Desenho livre no caderno de artes. 

6ª FEIRA 

ATIVIDADE DO LIVRO INTEGRADO (PÁGINAS 101 E 103) 

Vivência- Roda de conversa. 

Assista ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=u82pFYPVZb4 

Atividade- Auxilie a criança na página 101, ligar os números na ordem crescente. 

Na página 103, complete com os números que vêm antes e depois. 

ATIVIDADE PARA FAZER EM CASA 

Piquenique. 

Ótima semana! Espero que estejam todos bem! 

Beijos e abraços virtuais,Prô Amanda 


