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

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

15/03 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Brincadeiras na areia. 
As atividades na areia estimulam a imaginação e 
promovem o desenvolvimento individual. 
 
- Percepção através das imagens apresentadas. 
- Vídeo lúdico sobre brincadeiras na areia. 
 Link para o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8NpI0xOf9A0 
  
CASA: Fazer em uma folha de papel A4 um desenho 
sobre brincadeiras que podem ser feitas na areia.  
O responsável deverá escrever ao lado do desenho o 
que a criança quis retratar. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 

- Promover o desenvolvimento da 
oralidade e percepção através da 
imagem. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 

- Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar 
o que foi compreendido. 

 
 

16/03 
Terça-feira 

 

(CG) - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 
- Identificar os órgãos dos sentidos 
através das imagens. 
- Explorar as funções de cada um 
deles. 
 

ASSUNTO: Órgãos dos sentidos. 
O processo da consciência corporal acontece aos 
poucos e se dá através dos cinco sentidos. 
 
- Identificação dos órgãos dos sentidos através de 

imagens. 

 
 
 

 
 
 
 

17/03 
Quarta-feira 

(EF)- ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO. 

-Participar de situações de escuta de 
textos em diferentes gêneros. 
 
 

ASSUNTO: Gênero textual: Canção 

- Exploração da música: “Os sentidos”, através da letra 

(em anexo). 

- Identificação e compreensão dos órgãos dos sentidos 

através de imagens. 

- Arte: colagem. 

- Contação de História: Prof.ª Concita 

 
CASA: Atividade xerocopiada. 
 
Obs.: Esta atividade encontra-se em anexo e deverá 
ser entregue no retorno presencial. 
 

18/03 
Quinta-feira 

(CG)-CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
- Perceber as partes do próprio 
corpo. 
(EO)- O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Desenvolver de experiências com 
um grupo de crianças. 

ASSUNTO: Corpo Humano. 
 

- Apresentação e exploração da cabeça, tronco e os 
membros através da silhueta. 
 
 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 



 
 

19/03 
Sexta-feira 

(TS) TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS. 
- Explorar e nomear as partes do 
corpo. 
(CG) CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS. 
- Compreender e movimentar as 
partes do corpo. 

ASSUNTO: Desenho com interferência. 
- Retomada do assunto estudado na aula anterior. 
- Explicação e exploração da parte do corpo(cabeça) 
através do desenho com interferência. 
 
CASA: atividade xerocopiada 

 

Obs.: A atividade encontra-se em anexo e deverá ser 
entregue no retorno presencial. 
 
 

 


