
MENOS ATIVIDADES E MAIS ESPECÍFICO

PARA 5-6 ANOS DE IDADE INCLUI ATIVIDADES

BELINHADIGITAL.COM

PLANER
SEMANAL



Abaixo sugestões de atividades.

 
No site belinhadigital.com vocè possui mais de 700 atividades gratuitas

para baixar.

 
Cadastre-se no Belinha Digital.

 
Ajude seu filho a crescer e em casa.

 
As sugestões de atividades deste planner são para crianças que estão

entrando no ensino fundamental I (5-6 anos de idade)

 
Este planner semanal segue os parametros curriculares.

 
Siga nossas redes sociais e veja como aplicar as atividades em casa para

seu filho.

@abcbelinhadigital @belinhadigital



Avalie seu filho aqui:

SEMANA DE
ATIVIDADES

Mamãe e Papai siga as atividades abaixo para a semana. 5 - 6 anos de idade

porque

Nome

Série

Professor

Data

Segunda-feira
 

Escrita: Letras tracejadas
Escrever letras e palavras em folha em branco

 
Terça-feira

 
Atividades de Português, seguir apostila disponível em belinhadigital.com

 
Quarta-feira

 
Matemática II - Sólidos Geométricos e formas

Atividades Apostila disponível em Belinhadigital.com
 

Quinta-feira
 

Corpo Humano, jogos, brincadeiras, atividades de pintura, teatrinho, expressões
e emoções, colagem, higiene

Apostila Diversas Atividades da Belinha disponível em belinhadigital.com
 

Sexta-feira
 

Natureza, tempo, relógio e diversas línguas
ver materiais de apoio belinhagital.com
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Gigante

Gato

Guitarra

G G G G G G G G G G

Nome:

Gg
Girassol

Pratique as letras:

Trace as palavras:

Gelo

belinhadigital.com



QUEM SOU EU?
Use o espaço abaixo para desenhar um autorretrato. No lado esquerdo, desenhe

como você é por fora. No lado direito, desenhe seus animais, brinquedos,
comidas e jogos favoritos. Pinte seu desenho quando terminar!

Materiais: Lápis, Lápis de Cor e Papel

Nome:

Série & Turma:

Professor:

Data:



SELEÇÃO
DE FORMAS
Beto precisa de ajuda para organizar formas planas e formas
sólidas. Você pode ajudá-lo? Faça um círculo ao redor das

formas 2D e um quadrado ao redor das formas 3D.

Série:

Data:

Nome:

Professor:



feliz

dolorido

cansado

triste

tímido amado

bobo com medo

NOME: DATA:

Jogo de humor
Você pode falar a cor dos sentimentos abaixo?
Pinte a caixa de palavras de cada imagem
baseando-se no termômetro de humor.
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PALAVRAS
CRUZADAS DO
SISTEMA SOLAR

Nome

Data

Responda às perguntas e
preencha as palavras cruzadas
com as respostas corretas.

Objetos frequentemente feitos de gelo e poeira, que
podem ser encontrados em movimento no espaço.

O centro de nosso sistema solar.

Planeta famoso por seu ponto vermelho.

Uma volta no eixo da Terra que dura 
24 horas é uma?

O satélite da Terra.

O que acontece quando um corpo
celeste (lua ou planeta) se move em
direção à sombra de outro?

O sétimo planeta a partir do Sol.

O planeta que tem o maior número 
de anéis.

O que é o Sol?

O planeta cujas luas são 
Fobos e Deimos.

Série

Professor



1502

09 30

QUE HORAS SÃO?
Leia o horário nos relógios digitais.
Você consegue desenhar os ponteiros dos
relógios analógicos com a hora certa?

Nome Série Professor Data
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04 00


