
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 

5ª Semana de: 29 de março a 01 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      29/03 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO: - Data comemorativa: Dia do Circo. 
- Explorar através do vídeo os personagens que 
compõem o circo, aguçando a imaginação dos 
pequenos. 
- Vídeo: Bento e Totó – O Circo (Desenho 
Infantil). https://youtu.be/xTCnT4FV5yE  
 Aula de Música: Prof. George 
- Exploração da Música “Chegou, chegou tá na 
hora da alegria”, sobre o circo.  

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
 - Desenvolver através de atividades 
lúdicas, o desejo de conhecer e valorizar 
a arte circense;  
- Desenvolver as percepções, visuais e 
auditivas, através de vídeo. 

 
 

30/03 
Terça-feira 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Estimular a imaginação e a 
dramatização das crianças através de 
histórias e músicas; 
- Reconhecer os números; 
- Relacionar os numerais a quantidade; 
- Identificar as cores primárias. 
 

ASSUNTO: Coelhinho da Páscoa 
- Exploração do vídeo, evidenciando as cores 
azul, amarelo, vermelho e os numerais 1,2 e 3. 
Vídeo: Coelhinho da Páscoa – DVD Galinha 
Pintadinha 3.   
Link: https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 
  
Obs.: Fazer a impressão da máscara e está com 
os materiais para a aula de amanhã, em anexo. 

 
 

31/03 
Quarta-feira 
 
 

(TS)- Traços, sons, cores e formas. 
- Estimular a coordenação motora fina e 
a criatividade.  
(EF)- Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Demonstrar interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 
  

ASSUNTO: Confecção de uma máscara de 
Coelho. 
- Dispor de alguns materiais para a confecção 
(folha de papel A4, giz de cera, algodão e cola). 
Obs.: Molde da máscara segue em anexo. 
 
- Contação de história com a Profª Concita. 
“O coelhinho que não era de Páscoa”  
Autora: Ruth rocha 

 
01/04 

Quinta-feira 

(EO)- O eu, o outro e o nós. 
- Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras. 
(CG)- Corpo, gestos e movimentos. 
- Apropriar-se de gestos e movimentos 
de sua cultura no cuidado de si e nos 
jogos e brincadeiras. 

ASSUNTO: Dentro e fora 
- Exploração da brincadeira “Coelhinho sai da 
toca” através dos comandos dentro e fora. 
 

 
02/04 

Sexta-feira 

 
FERIADO DA SEXTA-FEIRA SANTA 

 

https://youtu.be/xTCnT4FV5yE
https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0

