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

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      15/03 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO:  Tamanho, cor e forma. 
- Desenvolver as percepções, visuais, auditivas e 
táteis, através de objetos que contemplam esses 
formatos. 
 Como: brinquedos, bola e outros. 
 
Musicalização: Eu conheço um jacaré 
Explorar as partes do corpo. 
https://youtu.be/KtUXKsWsZvg 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
 - Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, 
cor, forma etc.). 
(CG)- Corpo, gesto e movimento. 
- Compreender algumas artes do corpo 
(nariz, olhos, orelhas e boca). 

 
 

16/03 
Terça-feira 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Identificar e conhecer alimentos 
saudáveis. 

ASSUNTO:  Alimentação saudável. 
- Explorar um vídeo que fala de uma boa 
alimentação.  
Vídeo: https://youtu.be/s6hFi6aUBoQ 
(MUNDO Bita- Gostosuras Naturais.) 

 
 

17/03 
Quarta-feira 
 
 

(EO)- O eu, o outro e o nós.                                       
- Manifestar ideias, vontades e 
sentimentos na interação com outras 
crianças e com adultos. 
 

ASSUNTO:  Emoções: Alegria e Tristeza 
- Reconhecer os diferentes tipos de emoções 
através de imagens que representam esses 
sentimentos (triste e alegre).  
- Explorar o vídeo sobre alegria e tristeza.  
Vídeo: (Criando juntos 11 -A alegria e a tristeza) 
https://youtu.be/woWH_HGjrlA 
 
- Contação de história com a Profª Concita. 
 

 
18/03 

Quinta-feira 

 (EO)- O eu, o outro e o nós.                                       
-  Demonstrar através de imagens hábitos 
que devem ser compreendidos para as 
aulas remotas. 

ASSUNTO:  Rotina. 
- Exploração de imagens que representam a 
rotina.  
 
OBS.: Segue em anexo as fotos da rotina. 

 
19/03 

Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

– Trabalhar os temas que tangem o 
respeito às diferenças, conscientizar os 
alunos acerca do respeito mútuo. 
 

ASSUNTO: “O Patinho feio”.  
- Explorar a história através do vídeo. 
Link: https://youtu.be/dpQeiFhxI3U  
(História completa em português com os 
amiguinhos). 
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