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Infantil 5 - B  

Atividade para quinta-feira (30 de abril de 2020)  

 

Conteúdos trabalhados: 

- Dia do trabalho 

- Carimbo animal 

- Juntando as vogais e formando palavras 

- Sequência numérica 

- Quantidades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

                                                                       Atividades 

Atividade 1: No dia 1º de maio é comemorado o dia do trabalhador. Em 

uma folha sulfite, desenhe a profissão dos familiares que moram com 

você. 

Atividade 2: Usando a mão como carimbo, você pode criar diversos 

animais. Pinte sua mão usando as cores que mais se assemelham ás do 

bicho escolhido e aplique na página. Depois que carimbar, deixe a tinta 

secar para fazer os detalhes.  

Apostila para casa – página 17 

Observação: Caso não tenha tinta em casa, pode fazer o desenho das 

mãos e os detalhes do animal escolhido. Depois, pinte usando as cores 

que mais se assemelham a do animal. 

Atividade 3: Pesquise e recorte as vogais e monte palavrinhas. Cole no 

caderno de português as palavras que você montou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Atividade 4: Leia e escreva as palavras. 

Observação: Fazer essa atividade do caderno de caligrafia. 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Atividade 5: Complete com os números que estão faltando. 

  _______ 1 _______  _______  _______  _______ _______ _______ 

  _______ 9 _______  _______ 12  _______  _______  15   _______ 

  _______  _______  _______ _______ . 

 

 Pinte a quantidade de frutas que se pede. 

 

 


