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

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 
 

22/03 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Animais Marinhos. 
- Identificação e exploração dos animais marinhos 
através de imagens. 
Aula de Música: Chamadinha Cantada – Proº Geoge. 
 
CASA: Fazer em uma folha de papel A4 um desenho 
bem bonito sobre o seu animal preferido do fundo do 
mar. 
O responsável deverá escrever ao lado do desenho o 
que a criança relatar. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no retorno do 
presencial. 
 

(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Levantar hipóteses através da 
leitura de imagens. 
(TS) -TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Explorar diferentes formas de 
expressão por meio do 
desenho. 

 
 
 
 
 
 

23/03 
Terça-feira 

 

(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Participar de situações de 
escuta de textos em diferentes 
gêneros textuais (versos, 
poema, fábulas, contos 
receitas etc.) 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES: 
- Conhecer e registrar 
informações sobre o ambiente, 
o habitat e curiosidade de 
diferentes seres vivos. 
 

ASSUNTO: Gênero textual: Versos 
- Exploração dos versos, através da dramatização 
(versos em anexo). 
Estudo da palavra TUBARÃO 

- Vídeo lúdico sobre uma viagem ao fundo do mar. 

Link para o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM  
 

 

 
 
 

24/03 
Quarta-feira 

(ET) - ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES: 
- Conhecer características 
físicas de diferentes animais do 
fundo do mar. 
(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Expressar suas ideias através 
da linguagem oral a pessoas e 
grupos diversos. 
 
 

ASSUNTO: Noções de grandeza: maior e menor. 

- Exploração, comparação e diferenciação das 

características dos animais do fundo do mar através 

de imagens. 

- Contação de História: A Escolinha do mar, de Ruth 

Rocha com a Prof.ª Concita. 

 
CASA: Atividade xerocopiada. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM


 
 
 
 

25/04 
Quinta-feira 

(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
-Ler obras de artes e imagens 
diversas atribuindo sentido e 
identificando os elementos 
que as caracterizam (forma, 
cor, personagens e técnicas). 
(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Expressar suas ideias através 
da linguagem oral a pessoas e 
grupos diversos. 
 
 

ASSUNTO: Obra de arte: “Peixe” de Romero Brito. 
- Apresentação da biografia do artista. 
- Apreciação e exploração da obra de arte (cores e 
imagem).  
 

 
 
 

26/03 
Sexta-feira 

FERIADO ANTECIPADO ADESÃO DO MARANHÃO 

 


