
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 

3ª Semana de: 15 a 19 de fevereiro de 2021 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
 
     15/02 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA / 
OBJETIVO 

ASSUNTO: Exploração do tempo, e Chamadinha 
e rotina. 
- Exploração de imagem: 
Explorar imagens da rotina de sala de aula e 
online para que as crianças estabeleçam esta 
compreensão. 
 

 

(CG)- Corpo, gesto e movimentos. 
Participar de práticas planejadas de 
dança, combinando e criando diferentes 
gestos e movimentos corporais à sua 
maneira. 
 (EO)-O eu, o outro e o nós. 
- Apresentar a rotina da sala.  
Desenvolver oralidade, socialização e 
interação. 
 

 
 
 
 

16/02 
Terça-feira 

(EO)-O eu, o outro e o nós.  
Participar de leitura de imagem 
(fotografia, ilustrações, reproduções de 
obra de arte), narrando ao seu modo, a 
que vê e sente.  
(CG)- Corpo, gesto e movimentos. 
Reconhecer as músicas do repertório 
infantil interagindo com colegas e 
professoras. 
 

ASSUNTO:  Data Comemorativa: Carnaval:  
- Explorar algumas imagens que lembram essa 
Manifestação Cultural. Contando história 
relacionadas. 

 

 
 

17/02 
Quarta-feira 

 
 
 

18/02 
Quinta-feira 

 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

- Estimular o gosto pela leitura e a 
compreensão através das imagens, 
objetos e escuta. 
 
 
(EO) O eu, o outro e o nós.  
- Desenvolver habilidades de escuta e 
respeito à fala de colegas.  

ASSUNTO: Exploração do tempo, e 
Chamadinha. 
 - Contação de história com a professora 
Concita. 

 
 
ASSUNTO: Elaboração dos combinados e 
Chamadinha.  
- Explicar aos alunos que precisam ter bons 
comportamentos. Explorar imagens que 
representam estes combinados, através da caixa 
surpresa. 

 
 

19/02 
Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

– Demonstrar interesse e atenção nas 
leituras nas contações de histórias das 
quais participa, ouvir e interpretar 
histórias relacionadas ao tema. 
(CG)- Corpo, gesto e movimento. 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. 

ASSUNTO: 
-  Contação de História: Os três Porquinhos: 
Estimular o hábito de leitura, ampliação do 
vocabulário, concentração e a percepção 
auditiva. 
- Coordenação motora fina: Chuvinha de papel.  

SALA: Desenvolver habilidades com as mãos, na 
rasgadura de papel. (Papel de revista ou jornal). 

 
 

 


