
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

Semana de 29 de março a 01 de abril de 2021 

DATA SÉRIE  ATIVIDADES 

 
 
 
 
     29/03 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Data comemorativa: Páscoa 
- Exploração dos símbolos e significados da Páscoa. 
 
-Musicalização: apresentação do vídeo e exploração 
da palavra PÁSCOA. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O3wsawwanak  
 
- ARTE: Desenho livre sobre a Páscoa, no caderno de 
desenho. 
 

Obs¹.: O caderno de desenho deverá ser 
entregue no retorno presencial. 
Obs².: Lembrando das fotos com os brinquedos 
preferidos para a aula de amanhã. 
 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Demonstrar interesse pela 
audição de histórias. 
(TS) Traços, sons, cores e formas: 
- Utilizar diferentes fontes 

sonoras disponíveis no ambiente 

em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias; 

-Explorar diferentes formas de 

expressão por meio do desenho. 

 
 
 
 
 

30/03 
Terça-feira 

 

(EO) O eu, o outro e o nós: 
- Comunicar suas ideias e 
sentimentos ao grupo de amigos; 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação:  
- Ampliar o vocabulário, 
aplicando-o em diferentes 
situações comunicativas.   
(TS) Traços, sons, cores e formas:  
- Explorar diferentes formas de 
expressão por meio da produção 
artística. 

ASSUNTO: IDENTIDADE 

- Exploração e apresentação das fotos dos 
brinquedos preferidos (baseado no livro, página 
20). 
- Colar as fotos no caderno de desenho; 
- ARTE: Confecção de um coelho de Páscoa (Ver 
instruções em anexo) 
 
Obs¹.: Providenciar alguns materiais para a 
aula do dia 01.04, está em anexo.  
Obs².:O caderno de desenho deverá ser 
entregue na escola no retorno presencial. 
  

       
 
 
 
    31/03 
Quarta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Ampliar o contato com 
diferentes gêneros textuais. 
(CG) Corpo, gesto e movimento: 
- Demonstrar controle motor ao 
movimentar-se amplamente. 

(TS) Traços, sons, cores e formas: 
-Explorar diferentes formas de 
expressão por meio do desenho. 

ASSUNTO: GÊNERO TEXTUAL: Música - Coelhinho da 
Páscoa.  
- Apresentação e exploração do texto e da música – 
(em anexo); 
- ESQUEMA CORPORAL: movimentar as partes do 
corpo com a “DANCINHA DO CORPO”.  
 Link. 
https://youtu.be/nS-yJupHhOc     
  - ARTE: representar a música “Coelhinho da 
Páscoa”, no caderno de desenho. 

 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue 
no retorno presencial.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O3wsawwanak
https://youtu.be/nS-yJupHhOc


01/04 
Quinta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Desenvolver o vocabulário 
relativo às noções de cheio, vazio, 
mais, menos, maior e menor. 
- Demonstrar interesse e atenção 
ao ouvir a leitura de histórias. 

ASSUNTO: GÊNERO TEXTUAL: Receita  
-Preparação de biscoitos; 
- Exploração das noções de grandeza, receita, em 
anexo. 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: O coelhinho que não era 
de Páscoa. Com a Profª Concita. 
 

 
 

 
02/04 

sexta-feira 

 
FERIADO SEXTA-FEIRA SANTA 

 


