
4ª Semana de: 22 a 26 de fevereiro de 2021 

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 

22/02 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Apresentação do livro didático 
-. Livro didático; 
- Ficha com os nomes. 

 
SALA/CASA: Livro didático e ficha com o nome do(a) 
aluno(a). 
 

Obs.: A ficha modelo está em anexo na respectiva página 
e o livro disponível na mochila do(a) aluno(a). Trazer 
para a escola no retorno presencial. 

 

(EO)- O EU, O OUTRO E O NÓS 
-Participar de experiências com um 
grupo de crianças; 
(EF)- ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
-Demonstrar interesse ao ouvir histórias 
lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de leitura 
do adulto-leitor (modo de segurar o 
portador e de virar páginas). 

 

 
 
 

23/02 
Terça-feira 

 

(EO)- O EU, O OUTRO E O NÓS 
-Interagir com crianças da mesma faixa- 
etária e adultos ao explorar materiais, 
objetos, brinquedos. 
(ET) – ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE 
-Manusear livros folheando-os 
progressivamente e com cuidado. 

 
 
 

ASSUNTO: Ícones do livro didático 

-Exploração dos Ícones (símbolos), página 04, através das 
imagens que aparecem no livro, para que a criança se 
aproprie do significado e adquira autonomia. 

 
SALA/CASA: Atividade no caderno de desenho. 
 
Obs.: Esta atividade encontra-se no caderno de desenho 
e deverá ser entregue no retorno presencial.  
 

       
 
 
 
       24/02 

Quarta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
-Conhecer e manipular diferentes 
instrumentos e suportes de escrita; 
(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS 
-Participar de experiências com um 
grupo de crianças. 
 
 

ASSUNTO: Gênero textual-Lista. 

- Produção de cartaz com os nomes das crianças em ordem 
alfabética; 
- Vídeo com as letras do alfabeto; 

Link: https://youtu.be/CtOxUoEO4ks 

 
- Contação de História: Profª Concita 

 
 

 
25/02 

Quinta-feira 

(EO) -  O EU, O OUTRO E O NÓS 
-Conhecer e experimentar a composição 
de diferentes cores. 
(TS) – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 -Contar sobre sua produção gráfica. 
-Atender aos pedidos do professor. 

 

ASSUNTO: Cores primárias: Vermelho, azul e amarelo,  
-Identificação e exploração das cores primárias. 

 

 
 

26/02 
Sexta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
-Participar de situações de escuta de 
textos em diferentes gêneros textuais 
(poemas, fábulas, contos, receitas, 
quadrinhos, anúncios e etc.); 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
-Usar o corpo e a voz para imitar e 
reproduzir sons. 

ASSUNTO: – “Chapeuzinho vermelho”. 
-Gênero textual: Narrativa; 
- ARTE: Pintura: Coordenação motora fina;  
ESQUEMA CORPORAL: Coordenação Motora - Partes do 
corpo 
 
SALA/CASA: Atividade no caderno de desenho 

Obs.: Esta atividade encontra-se no caderno de desenho 
e deverá ser entregue no retorno presencial. 
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