
 

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

DATA SÉRIE  ATIVIDADES 

 
 
 
 
     22/03 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Identidade 
- Livro página 19  (O baú dos brinquedos); 
- ESQUEMA CORPORAL:  exploração das mãos através 
de video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=60QGImhNzsE 
(Vídeo: Palminhas, Palminhas) 
 
Registro do livro na página 19.  
 

Obs.: A atividade deverá ser entregue na escola no 
retorno presencial. 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Ampliar o vocabulário, 
aplicando-o em diferentes 
situações comunicativas; 
(CG) Corpo, gestos e movimentos 
- Conhecer globalmente o próprio 
corpo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

23/03 
Terça-feira 

 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Demonstrar interesse por 
diferentes gêneros textuais;  
- Ampliar o vocabulário, 
aplicando-o em diferentes 
situações comunicativas; 
(TS) Traços, sons, cores e formas 
- Reconhecer as letras que 
formam seu nome. 
 

ASSUNTO: 
-GÊNERO TEXTUAL: lista  

construção da lista de brinquedos preferidos.  
 
- ESTUDO DO NOME: pareamento do nome próprio x 
nome de brinquedos (boneca, carro, bola, legos).  
CASA:  Organizar um espaço com os brinquedos e 
tirar uma foto para compartilhar na terça-feira, 
seguindo o modelo do livro, na página 20.  
 
Obs¹.: Providenciar caroços de feijões e o 
brinquedo preferido da criança, para atividade do 
dia 24/03(quarta-feira). 
Obs².: A atividade deverá ser entregue na escola 
no retorno presencial. 

       
 
 
 
    24/03 
Quarta-feira 

  (ET) Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 
- Contar objetos, pessoas, livros 
etc, em contextos diversos. 
 (TS) Traços, sons, cores e formas 
- Reconhecer as letras que 
formam seu nome; 
- Desenvolver habilidades 
manuais, adquirindo controle 
para fazer colagem. 
 

 

ASSUNTO: Identidade – O dia do brinquedo 
- Exploração e registro do livro página 18; 
 
- QUANTIDADE: contagem de objetos/ relacionar o 
número à quantidade; 
- ESTUDO DO NOME: exploração da primeira e última 
letra do nome. 
 
CASA: Colar grãos de feijão na primeira e última 
letra do próprio nome, no caderno de desenho.  
 
Obs¹.: Providenciar dois rolos de papel higiênico 
para a aula de arte dia 25/03 (quinta-feira).  
Obs².: O caderno de desenho deverá ser entregue 

na escola no retorno presencial. 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ- ESCOLA I - PROFESSORAS: Olívia, Sania, Sanzya 
 

https://www.youtube.com/watch?v=60QGImhNzsE


 
 
 
 

25/03 
quinta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação  
- Demonstrar interesse por 
diferentes gêneros textuais;  
- Ampliar o vocabulário, 
aplicando-o em diferentes 
situações comunicativas; 
(TS) Traços, sons, cores e formas 
- Desenvolver a coordenação 
motora fina e criatividade. 

ASSUNTO: 
- GÊNERO TEXTUAL: adivinha (ver anexo). 
-Explorar a adivinha através do texto e imagem. 
 - ARTE: confecção de um binóculo. (instruções e 
anexo). 
-CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM A PROFª CONCITA.  

           
 
 

 
26/03 

sexta-feira 
FERIADO ANTECIPADO ADESÃO DO MARANHÃO 

 


