
 

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

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      22/03 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO: 
- Data comemorativa: Dia 22 dia Mundial da 
água. 
- Explorar o vídeo que fala sobre o Ciclo da água. 
-Vídeo: https://youtu.be/ldkw8XJ9Ofg  
Gotinha Lilica. 
- Aula de Música: Profº George. 
- Exploração da música “Fui no Tororó”.  
 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
 - Promover a conscientização sobre a 
relevância da água para nossa 
sobrevivência e de outros seres vivos; 
- Desenvolver as percepções, visuais e 
auditivas, através de um vídeo.  
- Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. 

 
 

23/03 
Terça-feira 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Compartilhar, com outras crianças, 
situações de cuidado com plantas e 
animais nos espaços da instituição e fora 
dela. 
- Desenvolver as percepções visuais e 
auditivas, através de um vídeo. 

ASSUNTO: 
- Meio Ambiente: As Plantas. 
- Explorar o vídeo que fala sobre as plantas. 
(Sementinha- música Infantil) Educa Ativa. 
Vídeo: https://getsnap.link/6JBe66j2sdh  
- Explorar algumas figuras de frutas e legumes. 
 

 
 

24/03 
Quarta-feira 
 
 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Identificar os animais domésticos e 
desenvolver hábitos de cuidados. 
- Desenvolver as percepções visuais e 
auditivas, através de um vídeo e imagens. 

ASSUNTO:  Animais de estimações. 
- Explorar algumas figuras de animais de 
estimações. 
Vídeo: https://getsnap.link/4pK1kCkan6K  
(Mundo Bita – De Estimação). 
- Contação de história com a Profª Concita. 

 
25/03 

Quinta-feira 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Reconhecer algumas características do 
tempo no momento presente; 
- Desenvolver as percepções visuais e 
auditivas, através de vídeo; 
- Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. 
 

ASSUNTO: Calor e frio (sol e chuva) 
- Exploração de imagens que representam o sol e 
a chuva como calor e frio, e vestimentas usadas 
para estes momentos; 
- Musicalização: Exploração da música “A 
JANELINHA”.  
- Vídeo: https://getsnap.link/EHRG19MKPwV  
CASA: Atividade xerocopiada. 
 
- Obs.: Atividade segue em anexo e deverá ser 
entregue no retorno presencial. 

 
26/03 

Sexta-feira FERIADO ANTECIPADO ADESÃO DO MARANHÃO 

 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
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