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Infantil 5 - B  

Atividades para quinta- feira (23 de abril de 2020)  

Conteúdos trabalhados: 

- Situações do dia a dia 

- Recontação de história 

- Rotina familiar 

- Vogais 

- Números de 0 á 19 

 Assista ao vídeo para relembrar os números  

 https://www.youtube.com/watch?v=e1SOeJB4rKM Acesso 23/04/2020 

- Quantidades 

  

Apostila: 

Apostila “integrado” – página 105 

Apostila “para casa”- página 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1SOeJB4rKM


 

 
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

                                                    Atividades 

Atividade 1: Jaiminho e kiara estão enchendo balões para uma festa. Conte 
quantos balões cada um encheu e registre. Depois, conte a quantidade que os 
dois juntos encheram e registre a resposta. 
 
Apostila “integrado” – página 105 
 
 
Atividade 2: - Assista a historinha do leão e o rato:  
https://www.youtube.com/watch?v=UzbLT0xx6n0 Acesso 23/04/2020 
 
-Em uma folha sulfite, faça um desenho dos personagens que aparecem na 
história. 
 
Atividade 3: Converse com seus familiares sobre as atividades que você faz 
para ajudar em casa. Em seguida, marque um x nas atividades que você 
realiza. 
 
Apostila “Para casa”- página 25 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzbLT0xx6n0


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividade 4: Faça a leitura das vogais 

 A     I     O    E    U                    U   A   O   I   E 

  u     e     i     o     a                   e   i   a  u  o 
Complete as palavras com as vogais que estão faltando. 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividade 5: Ditado colorido: (Pinte os números ditados, usando uma cor para 

cada número) 

         

Conte os elementos de cada conjunto e escreva o numeral correspondente a 

cada quantidade.    

                


