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Infantil 5 - B  

Atividades para sexta- feira (17 de abril de 2020)  

Conteúdos trabalhados: 

- Hábitos saudáveis 

- Dia nacional do livro infantil 

- Recontação de história  

- Quantidades 

- Vogais 

 

 

 

Apostila: 

Apostila “Datas comemorativas” – página 13 e 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora: Rafaela dos Santos M. Pereira        Série: Infantil 5 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

                                                    Atividades 

Atividade 1: Desenhe nos quadradinhos imagens relacionadas a hábitos 
saudáveis (em dois quadradinhos você deverá desenhar duas imagens iguais).  
Depois destaque da apostila os quadradinhos para montar o jogo da memória. 
Ao final da atividade, espera –se que você tenha seu jogo da memória 
completo, com 4 pares de peças para brincar. 
 
Apostila “Datas comemorativas” – página 13 
 
 
Atividade 2: Dia 18 de abril é dia nacional do livro infantil. Destaque da apostila 
“data comemorativas” dois marcadores de página para você usar como preferir. 
 
Apostila “Datas comemorativas” – página 15 
 
 
Atividade 3: Qual seu livro de historinha infantil favorito? Em uma folha sulfite, 
faça um desenho bem bonito ilustrando a história. 
 
 
 
 
Observação: As atividades 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora: Rafaela dos Santos M. Pereira        Série: Infantil 5 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividade 4: Conte quantas figuras há em cada quadro e escreva o numeral 

correspondente.                      

            

              

              

 

          

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora: Rafaela dos Santos M. Pereira        Série: Infantil 5 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Atividade 5: Ligue as vogais escritas em letra de imprensa ás vogais escritas 

em letra cursiva. 
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    Faça um desenho que comece com a letra: 

 

 

Ditado das vogais: 

 

 

  

 


