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

DATA SÉRIE  ATIVIDADES 

 
 
 
 

15/02 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/  
OBJETIVOS 

ASSUNTO: 
- Manifestação popular: Carnaval. 
- Mostrar imagens sobre o carnaval.  
Vídeo lúdico sobre o Carnaval que este ano será 

diferente, e essa turminha irá comemorar de um 

jeito bem especial. Vem conhecer essa história cheia 

de folia e muita alegria!  

Obs.: Link para vídeo. 

 https://youtu.be/tuAYxknAG8E 

(EF)-Escuta, fala, pensamento e 
imaginação:  
- Desenvolver a linguagem oral e escrita 
(CG)-Corpo, gesto e movimento: 
- Explorar suas possibilidades 
corporais através da música e em 
situações lúdicas. 
 
 

 
 
 
 

16/02 
Terça-feira 

 

(CG)-Corpo, gesto e movimento: 
-Despertar a criatividade, a imaginação a 
concentração 
(TS)-Traços, sons, cores e formas: - 
Desenvolver a coordenação motora 
fina e a criatividade. 

ASSUNTO:  
-Confecção de máscaras carnavalescas. 
  

Enfeitar o molde da Máscara, usando a criatividade. 

 

 

Obs.: O molde está em anexo. Trazer para a escola 

no retorno do presencial. 

 
 

17/02 
Quarta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Desenvolver a compreensão de tempo, 
dia da semana; 
- Estimular a atenção, concentração e 
interpretação textual através da 
imagem. 

ASSUNTO: 
- Exploração do tempo, calendário e dia da semana. 
- Contação de história: Os Três Porquinhos com a 
professora Concita 

 
 
 

 
 
 
 

18/02 
quinta-feira 

(EF)-Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Identificar a primeira letra do seu 
nome; 
(TS)-Traços, sons, cores e formas: - 
Desenvolver a coordenação motora 
fina. 
 
 

ASSUNTO: 
- Escrita da primeira letra do nome. 

SALA/CASA: 
- Pedir para a criança fazer o contorno com dedinho 
na letra, reforçando o som. Colorir ou colar 
pedacinhos de papeis. 

 
Obs.: Esta atividade encontra-se em anexo.  
A impressão será somente a letra inicial do nome 
da criança, que deverá ser entregue no retorno do 
presencial. 
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19/02 
sexta-feira 

(EF)-Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Desenvolver a escuta, a atenção e a 
interação por meio da musicalização. 
- Desenvolver a compreensão de tempo, 
dia da semana; 
 
 

 

ASSUNTO: 
- Exploração do tempo, calendário e dia da semana. 

 Trabalhar a Música: “Se eu fosse um peixinho e 
soubesse nadar...”, para reforçar a percepção do 
nome, através da musicalização. 
 
SALA/CASA:  não tem 
 

 


