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Infantil 5 - B  

Atividades para quinta- feira (16 de abril de 2020)  

Conteúdos trabalhados: 

- Os animais 

- Quantidades 

- Números de 0 á 9 

- Números de 10 á 19 

- Vogais maiúsculas e minúsculas cursivas 

 

Apostila: 

Apostila “para casa” – página 21 

 
Sugestão de brincadeira: 
 
Faça as vogais com massa de modelar 
 
Para fazer sua massinha em casa, você vai precisar de: 

- 1 xícara de sal 

- 4 xícaras de farinha de trigo 

- 1 xícara e meia de água 

- 3 colheres de sopa de óleo 

- Corante alimentício (opcional) 

Modo de fazer: Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes 

secos. Em seguida, adicione a água aos poucos e amasse bem. Adicione o 

óleo e misture bem novamente. (Se ficar muito mole você pode adicionar mais 

farinha, e se ainda estiver seca e quebradiça você pode adicionar mais água). 

Por fim, pingue algumas gotas do corante alimentício e amasse até a cor da 

massinha se tornar homogênea. Guarde em um saco plástico ou em um vidro 

bem tampado depois de usar. 
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                                                    Atividades 

Atividade 1: Na apostila “caderno de projetos” conhecemos Benji, o 
animalzinho de estimação da personagem Lidiane. Você tem algum animal de 
estimação? Em uma folha sulfite, desenhe seu animal e escreva o nome dele. 
Se você não tiver, desenhe qual animal de estimação gostaria de ter e escreva 
o nome que colocaria nele. 
 
 
Atividade 2: Cole papéis ou desenhe a quantidade de elementos ao lado de 
cada número. 
 
Apostila “para casa” página 21 
 
 
Observação: As atividades 3, 4 e 5 poderão serem impressas ou copiá-las nos 
cadernos (as atividades de matemática no caderno de matemática e as de 
português no caderno de português), caso não consigam imprimi-las. 
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Atividade 3:  vamos relembrar o traçado dos números de 0 á 9. 
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Atividade 4: Qual é o número que vem depois? 

 

17 ____                15 ____                       11 ____ 

 

13____                 10 ____                      14  ____ 

 

16____                 18 ____                      12  ____ 

 

 

Escreva o número que fica entre: 

 

12 ____14                          17____19                       11 ____13 

 

15 ____17                         13 ____15                       16 ____18 
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Atividade 5: Vamos treinar as vogais maiúsculas e minúsculas cursivas. 

 

 

 

 


